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A K T I 

1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 124. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji 
dne 23. 3. 2021 sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– VR13-1a/CU4 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in 
spremembe).  
 
V 21. členu tekstualnega dela Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora 
VR13-1a/CU4 (Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in 
VR13-1d), je pri določanju koridorja cestne povezave od 
magistralne ceste (M 10) – sedaj regionalna cesta R2-447 - 
do trga Vransko prišlo do očitne tehnične napake s 
sklicevanjem na nekdanji zazidalni načrt in s tem določitvijo 
povezave preko zemljišča parc. št. 18/1, k.o. 1012 Vransko, 
ki v naravi predstavlja cestni priključek na lokalno cesto za 
stanovanjski objekt Vransko 56.  
 

2. člen 
 
Z namenom odprave očitne tehnične napake se v 21. členu 
tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko, ki obravnava enoto urejanja prostora VR13-1a/CU4 
(Tabela 10: Usmeritve po enotah VR13-1a in VR13-1d), 
alineja, ki določa koridor cestne povezave od magistralne 
ceste (M 10) – sedaj regionalne ceste R2-447 - do trga 
Vransko, popravi tako, da se glasi: 
 
»-cestno povezavo od magistralne ceste (M 10) je potrebno 
vzpostaviti do trga (preko zemljišč parc. št. 153/8 in 764/1, 
obe k.o. 1012 Vransko;« 
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3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 
 

J A V N I   R A Z P I S I 

2. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021 
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno 
varstvenih programov in programov drugih društev na 
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja 
Občina Vransko 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2021 

 
1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2021. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v 
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, 
izvedene v letu 2021. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2021 v okviru 
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva«, zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s 
področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 
– sedež na območju občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani 
člani  iz občine Vransko, 
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva 
usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu 
Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena 
vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti 
opremljena z datumom, podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na 
spletni strani Občine Vransko, na povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in 
dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz občine Vransko s  njihovimi 
podpisi, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 

– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, 
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in 
na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni 
razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2021«, 
na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 20. 4. 2021. 

6. Rok za objavo izida javnega razpisa 

Odpiranje vlog bo izvedeno 21. 4. 2021. Prispele vloge bo 
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 
dni od dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev 
se uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-03/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 3. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 

J A V N A   N A Z N A N I L A 

3. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko 
 
Javnost obveščamo, da od 29. 3. 2021 do 12. 4. 2021 
poteka 15-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v 
Občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine Vransko v 
prvem branju sprejel na 14. redni seji dne 23. 3. 2021. 

V času javne obravnave bo predlog odloka objavljen na: 
 
- spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  
in  
- oglasni deski Občine Vransko, Vransko 59. 

Pripombe na predlog odloka lahko do 12. 4. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – odlok PZ«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – odlok PZ«. 

 
Občinska uprava 
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Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 16. 2. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Brigita Gosak, Jože Matko, Breda 
Čvan, Marjan Pečovnik, Kristina Reberšek, Nataša Juhart,  
Rafael Novak,  Peter Reberšek,  Adrijana Ferme in Danilo 
Štante 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: Mojca Hrastnik, Majda Pikl, Janko Drča in 
Matjaž Zakonjšek 
-  mediji: VTV Velenje in Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen.  
 
• Sprejem dnevnega reda 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -    10 glasov ZA 
            -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 207 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih programov 
za obdobje 2021–2024 
4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode 
5. Sprememba ekonomske cene programov v vrtcu 
Vransko 
6. Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
7. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje  
1. 1. 2020–31. 12. 2020  
8. Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko in 9. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 12. redne seje 
Občinskega sveta Občine: 

        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 208 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12. redne 
seje Občinskega sveta Občine v predlaganem besedilu. 
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 9. dopisne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet 
Sklep št. 209 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 9. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 6 Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi 
in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter izdaja 
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« 
 
Župan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela 
Vransko Mojci Hrastnik, ki je podala k tej točki podrobnejšo 
obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 
a) seznanitvi s Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o 
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene 
občane občine Vransko od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020: 
        -    10 glasov ZA 
        -     0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 210 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in 
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko v letu 2020. 
 
b) izdaji soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko«  
           - 10 glasov ZA 
           - 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 211 
Občinski svet Občine Vransko soglaša z dvigom cene 
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za 
socialno ogrožene občane občine Vransko« na 3,10 
evrov. Nova cena velja od 1. 3. 2021. 
 
K točki 4 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne 
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
 
Župan je predal besedo direktorju Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d.o.o., ki je podal podrobno obrazložitev, nato 
je odprl razprav v kateri ni niče sodeloval. Župan je 
predlagal, da se glasuje o vseh predlogih sklepov hkrati, 
svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo je 
glasovanja: 
        -      9 glasov ZA 
        -      1 glas PROTI 
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Župan je ugotovil, da so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep št. 1 (212):  
Občinski svet Občine Vransko potrdi Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
občini Vransko, št. 21-2015/29102020, z dne 12. 12. 2020. 
 
Sklep št. 2 (213): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
oskrbe s pitno vodo (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, 
v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  Vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 6,7001 7,3366 
2 20 < DN < 40 3 20,1003 22,0098 
3 40 ≤ DN < 50 10 67,0010 73,3661 
4 50 ≤ DN < 65 15 100,5015 110,0491 
5 65 ≤ DN < 80 30 201,0030 220,0983 
6 80 ≤ DN < 100 50 335,0050 366,8305 
7 100 ≤ DN < 150 100 670,0100 733,6610 
8 150 ≤ DN 200 1.340,0200 1.467,3219 
 
b) vodarina  (enota mere: dobavljena pitna voda ali 
normirana poraba pitne vode v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. 
Vrsta opravljanja 
dejavnosti Brez DDV Z 9,5 % DDV 

1 Vodarina 0,5700 0,6242 
 
Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z 
vsakoletnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč 
(0,0638 EUR/m3; UL RS, št. 164/2020). 
 
Sklep št. 3 (214): 
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode (potrjena cena) in sicer: 
 
a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 5,7735 6,3220 
2 20 < DN < 40 3 17,3205 18,9659 
3 40 ≤ DN < 50 10 57,7350 63,2198 
4 50 ≤ DN < 65 15 86,6025 94,8297 
5 65 ≤ DN < 80 30 173,2050 189,6595 
6 80 ≤ DN < 100 50 288,6750 316,0991 
7 100 ≤ DN < 150 100 577,3500 632,1983 
8 150 ≤ DN 200 1.154,7000 1.264,3965 
 
 
 

b) omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini: 
 

  Premer Faktor 
Cena omrežnine 

(EUR/mesec/vodomer) 

Št.  vodomera omrežnine Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 
1 DN ≤ 20 1 3,1150 3,4109 
2 20 < DN < 40 3 9,3450 10,2328 
3 40 ≤ DN < 50 10 31,1500 34,1093 
4 50 ≤ DN < 65 15 46,7250 51,1639 
5 65 ≤ DN < 80 30 93,4500 102,3278 
6 80 ≤ DN < 100 50 155,7500 170,5463 
7 100 ≤ DN < 150 100 311,5000 341,0925 
8 150 ≤ DN 200 623,0000 682,1850 
 
c) cena storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem v m3) v višini: 

 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,4677 0,5121 

 
d) cena storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode  (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v javni kanalizacijski sistem in zaključi s čistilno 
napravo v m3) v višini: 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode 0,7075 0,7747 

 
e) cena storitve, povezana z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (enota mere: 
dobavljena pitna voda, ki se odvaja v nepretočno 
greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo v m3) v višini: 
 
 
    Cena (EUR/m3) 

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti Brez DDV 
Z 9,5 % 

DDV 

1 
Storitve, povezane z 
greznicami in MKČN 0,5565 0,6094 

 
Sklep št. 4 (215): 
Cena za omrežnino za:  

a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a),  
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne 

vode (iz točke Sklepa št. 3a),  
c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

(iz točke Sklepa št. 3b),  
se uporablja od 1. marca 2021 dalje. 
 
Sklep št. 5 (216): 
Cena za:  

a) vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),  
b) storitve odvajanja komunalne in padavinske 

odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3c),  
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c) storitve čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (iz točke Sklepa št. 3d),  

d) storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (iz točke Sklepa 
št. 3e) 

se uporablja od 1. aprila 2021 dalje.  
 
Sklep št. 6 (217): 
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o. 
 
K točki 7 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 
2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb 
rednega vzdrževanja  občinskih cest ter urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje 1. 1. 
2020–31. 12. 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 218 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih 
javnih služb rednega vzdrževanja  občinskih cest ter 
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine 
Vransko za obdobje 1. 1. 2020–31. 12. 2020. 
 
K točki 8 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine 
Vransko v letu 2020 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d.o.o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom 
koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe 
dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na 
območju Občine Vransko v letu 2020: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 219 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja 
toplote na območju Občine Vransko v letu 2020. 
 
K točki 5 Sprememba ekonomske cene programov v 
vrtcu Vransko 
 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je zadevo podrobneje obrazložila, nato je pozval k 
obrazložitvi še predsednico Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti Kristino Reberšek. Po 
končanih obrazložitvah je župan odprl razpravo v kateri so 
sodelovali vsi svetniki. Zaradi nekaj nejasnosti med svetniki 
je predstavnik svetniške skupine NSI Jože Matko predlagal 
desetminutno prekinitev seje. Seja se je zaradi posveta 
svetniške skupine NSI prekinila ob 9.20 in se je nadaljevala 

ob 9.30. Obrazložitev posveta je podala svetnica Kristina 
Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o spremembi ekonomske cene 
programov v vrtcu Vransko: 
            -    7 glasov ZA 
            -    3 glasovi PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 220 
Občinski svet Občine Vransko potrdi predlog 
spremembe cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu 
Vransko v predloženem besedilu.  
 
K točki 2  Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
a) Rafael Novak – 16.2.2021 je posredoval svetniško 

vprašanje po elektronski pošti, in sicer (citirano) 
 

V zvezi z razpisom za kmetijstvo me zanima: 
- Koliko kmetij se je prijavilo na razpis? 
- Koliko kmetij je izpolnjevalo pogoje razpisa? 
- Koliko sredstev je bilo razdeljenih? 

 
Pisni odgovor župana: 

- Na razpis se je prijavilo 7 kmetij oziroma 7 vlagateljev. 
- Vseh 7 vlagateljev je izpolnjevalo pogoje razpisa.    
- Razdeljenih je bilo  2.853,02  EUR. 

 
b) Breda Čvan 
 
Zanimalo jo je, ali ima občina v bodoče v načrtu postaviti 
žarno steno na pokopališču Vransko. 
 
Župan je povedal, da je bila v letu 2007 izvedena javna 
obravnava idejne zasnove ureditve pokopališča Vransko, ki 
je bila nato potrjena tudi s strani takratnih članov občinskega 
sveta. V idejni zasnovi je predvidena tudi postavitev te žarne 
stene. Zadeva se bo realizirala v prihodnjem obdobju v 
skladu z razpoložljivimi finančnimi zmožnostmi.  

 
c) Jože Matko 

 
Zanimalo ga je kako daleč je z sanacijo plazu na Ropasiji in 
kakšen je plan sanacije gozdnih cest v letu 2021. 
 
V zvezi z sanacijo gozdnih cest  je župan povedal, da se bo 
prav tako kot vsako leto tudi v letu 2021 priprava načrta  za 
sanacijo izvedla v sodelovanju za Zavodom za gozdove RS. 
Načrta zaenkrat še ni, saj tudi pogodba s pristojnim 
ministrstvom še ni bila podpisana. Načrt sanacije za leto 
2020 pa je bil v celoti realiziran. 
Za plaz Ropasija je bila dokumentacija že posredovana na 
pristojno ministrstvo kot prva prioriteta, čaka se na 
sofinanciranje s strani ministrstva. Ocena vrednosti sanacije 
je bila cca. 400.000 EUR. Predviden strošek občine je nekje 
cca. 100.000 EUR. 
 
d) Brigita Gosak 
 
Zanimalo jo je, kako daleč je projekt distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v poslovni coni Čeplje. 
 
Župan je povedal, da so postopki v teku sicer se zadeva 
odvija bolj počasi. Z uporabniki utekočinjenega plina na 
območju »Grofic« se je dobavitelj Petrol, d.o.o,. dogovoril, da 
jim trenutno plin dobavljajo po nižji ceni. Dogovorjena je že 
tudi lokacija odjemnega mesta. Občina pa neposrednega 
vpliva na sam potek postopkov žal nima. 
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e) Adrijana Ferme 
 

Zanimalo jo je, kako daleč je s sanacijo plazu v zgornji 
Zaplanini. 
 
Župan je povedal, da je bil projekt za ta plaz že poslan na 
pristojno ministrstvo, sedaj pa se čaka njihov odgovor. 

 
f) Nataša Juhart 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo plazu v Selu. 
 
Župan je povedal, da je isto kot pri plazu v zgornji Zaplanini, 
projekti so na pristojnem ministrstvu, čaka se na njihov 
odgovor. 

 
g) Kristina Reberšek 
 
Zanimalo jo je, kako je s sanacijo platoja pod kostanji v trgu 
Vransko, ali je bila zadeva med Agencijo RS za okolje in  
Zavodom za varstvo kulturne dediščine že usklajena in kako 
je z možnostjo širitve ceste na relaciji od cerkve do 
Kulturnega doma (JP 992 631 Cerkev-bloki-Videm). 
 
Župan je povedal, da skupne rešitve za obnovo platoja 
zaenkrat še ni, za izgradnjo nadomestnega mostu pa naj bi 
občina v kratkem pridobila gradbeno dovoljenje.   
V zvezi s širitvijo ceste je župan povedal, da je z lastnikom 
zemljišča za odkup metrskega pasu že dogovorjeno, 
izvedena je bila tudi odmera, po pravnomočnosti odločbe pa 
se bo s strani občine izvedel odkup zemljišča za potrebe 
širitve cestišča. 

 
h) Peter Reberšek 

 
Zanimalo ga je, ali je električna polnilnica na Vranskem 
plačljiva ali ne. 
 
Župan je povedal, da je električna polnilnica plačljiva. S tem, 
da z zneskom, ki ga odjemalec plača občina krije samo 
stroške energije, omrežnine ne. 
 
i) Breda Čvan 

 
Podala je pobudo za objavo obvestil Elektra Celje, d.d. v 
primeru izpada električne energije na območju občine 
Vransko na spletnih straneh občine. 
 
Župan je povedal, da Elektro Celje, d.d. obvestila v primeru 
izpada električne energije objavlja na Radiju Celje in na 
svojih spletnih straneh, drugače še pravne osebe posebej 
obveščajo telefonsko. 
Elektro Celje, d.d. ima  tudi možnost, da si lahko vsak 
posameznik na pametni telefon naloži aplikacijo, preko 
katere lahko potem predhodno dobiva obvestila o izpadu 
električne energije. Obvestilo kako priti do informacij o  
izpadu električne energije bo objavljeno na spletnih straneh 
občine. 
 
K točki 3 Spremembe in dopolnitev načrta razvojnih 
programov za obdobje 2021–2024 
 
Župan je predal besedo direktorici občinske uprave Mariji 
Jerman, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o  Spremembah in dopolnitvah načrta 
razvojnih programov za obdobje 2021–2024: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
 

Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta: 
Sklep št. 221 
Občinski svet Občine Vranskem sprejem sklep, da se 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 
spremeni v skladu s prilogo Obrazec 3: Načrt razvojnih 
programov. 
 
in 
 
Sklep št. 222 
Občinski svet Občine Vransko sprejme: 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2021-2024 se 
dopolni kot sledi: 
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
19029001 Vrtci 
Projekt: UREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA VRTEC 

V OBSTOJEČEM OBJEKTU VRTEC VRANSKO 
Začetek financiranja: 1. 1. 2023 
Konec financiranja: 31. 12. 2023 
Vrednost projekta: 106.991,27 EUR 
Proračunski 
viri (v EUR): 

Pred l. 2021  Leto 2021 Leto 2022  

PV  - Transfer 
iz državnega 
proračuna 

0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj  
(-2022) 

0 0 0 

Proračunski 
viri (v EUR): 

Leto 2023 Leto 2024 Po l. 2024 

PV – Transfer 
iz državnega 
proračuna 

57.797,91 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

49.193,36 0 0 

Viri skupaj 
(2023-) 

106.991,27 0 0 

 
K točki 9 Razno 
 
Pri tej točki je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Brigita Gosak pozvala k 
dajanju predlogov za dobitnike priznanj Občine Vransko za 
leto 2020. 
 
Župan je podal še informacijo v zvezi z epidemiološko 
situacijo na območju občine. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30. 
 
Številka: 0320/2020 
Vransko, 16. 2. 2021 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
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5. Zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v petek, 5. 3. 2021, ob 20. uri in je potekala preko 
videokonferenčnega orodja ZOOM. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme, 
Brigita Gosak, Jože Matko, Breda Čvan,  Kristina Bogataj, 
Nataša Juhart, Danilo Štante, Rafael Novak in Marjan 
Pečovnik  
- neopravičeno odsoten član Občinskega sveta: Peter 
Reberšek 
- občinska uprava: Franc Sušnik in Mateja Godler  
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 223  
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red kot 
sledi: 
1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-1a/CU4 
 
Točka 1: Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-
1a/CU4 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
sta sodelovala  svetnika Rafael Novak in Breda Čvan. 
 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o tehničnem popravku Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-
1a/CU4: 
            -    10 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št.224 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 v prvem branju in 
ga posreduje  v 15-dnevno javno razgrnitev. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.30. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 5. 3. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l. r.                                  Franc Sušnik, l.r. 
 

 

 

 

O B V E S T I L A 

6. OBVESTILO – Do 31. 5. 2021 lahko del dohodnine 
namenite nevladnim organizacijam, političnim strankam 
ali reprezentativnim sindikatom po lastnem izboru 
 
Davčni zavezanec rezident lahko v skladu s PKP7 zahteva, 
da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini 
od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
za financiranje nevladnih organizacij, političnih strank ali 
reprezentativnih sindikatov po njegovem lastnem izboru. 
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so 
objavljeni na seznamu na spletni povezavi 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2020-01-3777-2020-01-
2500-npb1-p1.pdf, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z 
novimi upravičenci po 15. maju 2021. 
 
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 
do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri 
čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme 
presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, 
da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu 
nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek 
vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. 
 
Davčnim zavezancem, ki ste v preteklosti že podali zahtevo 
za namenitev dela dohodnine (prej do 0,5 %) organizacijam 
po vašem lastnem izboru, ni potrebno vlagati nove zahteve, 
saj se bo odmerni odstotek za posamezno organizacijo, ki 
ste ji v preteklosti namenili del dohodnine (in če zahteve 
kasneje niste preklicali), samodejno podvojil. 
 
Davčni zavezanci, ki bi želeli spremeniti svoj izbor 
organizacij ali odmerni odstotek za posamezno organizaciijo, 
pa morate podati novo zahtevo, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno. 
 
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina 
odmerja. Za leto 2020 upošteva veljavne zahteve, s katerimi 
razpolaga na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, 
ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. 
 
Obrazec zahteve je na voljo na spletni strani eDavki, na 
spletni povezavi: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPage
s/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnin
e_fo 
 
Izpolnjen obrazec lahko oddate: 
- elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS 
eDavki ali 
- osebno pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na Finančnem uradu Celje, Aškerčeva ulica 12) ali  
- po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za občane Občine 
Vransko na naslov Finančni urad Celje, p. p. 2399, 3102 
Celje). 
 

Občinska uprava 
 

 

 
7. OBVESTILO – Odlaganje odpadkov pri pokopališču 
Vransko in na ekoloških otokih 
 
Zabojniki pri pokopališču Vransko so namenjeni izključno 
odlaganju odpadkov s pokopališča (odpadne nagrobne 
sveče, biološko razgradljivi odpadki itd.) in ne odpadkov, ki 
nastajajo v gospodinjstvih ali pri opravljanju poslovne 
dejavnosti.  
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Odpadke iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in 
ponovno uporabo (steklo, papir, embalaža), lahko ločeno 
odlagate na ekoloških otokih. Na nekaterih ekoloških otokih 
so tudi e-zbiralniki za odpadno električno in elektronsko 
opremo. 

Za lažje ločevanje so zabojniki na ekoloških otokih različnih 
barv oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za 
steklo, rdeča za papir ter modra za embalažo. 

Ob tem uporabnike ekoloških otokov ponovno prosimo za 
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago 
na ekoloških otokih. Odpadkov ne odlagajte po tleh ob 
zabojnike, temveč v zabojnike. 

V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku 
poln, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16. 

Občinska uprava 

 

 
8. OBVESTILO – Obveščanje o izklopih električne 
energije 

Občane obveščamo, da se lahko na obveščanje o izklopih 
električne energije (preko SMS sporočila ali elektronske 
pošte) prijavijo na spletni strani Elektra Celje, d. d., na spletni 
povezavi:  
https://www.elektro-celje.si/si/obvescanje-uporabnikov/vpis 

Obvestila lahko spremljate tudi preko radijskih postaj Radio 
Celje (ob 7.35 in 17.00) in Radio Fantasy (ob 10.25 in 
16.25). 

Elektro Celje, d. d., odjemalce o prekinitvi dobave električne 
energije obvešča vsaj 48 ur pred prekinitvijo, ob 
nepredvidenih dogodkih pa tudi za tekoči dan. 

Občinska uprava 

 
 

 
9. OBVESTILO ob Svetovnem dnevu Zemlje (22. april) 

 
Svetovni dan Zemlje zaznamujemo vsako leto 22. aprila vse 
od leta 1970. Na ta dan opozarjamo na ranljivost in 
enkratnost planeta, na katerem živimo, in kjer je ozaveščanje 
o pomenu zdravega okolja v tem času, še posebej 
pomembno. 
 
Mala dejanja, ki veliko prispevajo k ohranjanju naše narave:  

- odlaganje komunalnih odpadkov v tipske posode za 
odpadke; 

- ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih (steklo, papir, 
embalaža); 

- odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v Zbirnem centru 
Vransko-Tabor (Obrtna cona Čeplje) – ob sredah od 14. do 
18. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure (izjema so prazniki).  

 
Hkrati opozarjamo, da je PREPOVEDANO: 

- odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v  gozdovih in 
na vodnih obrežjih; 

- puščanje odsluženih avtomobilov v naravi; 

- kurjenje komunalnih odpadkov v naravi; 

- odlaganje bal krme ob brežinah potokov.  

 
O kršitvah in črnih odlagališčih prosimo obvestite občinsko 
upravo na telefonsko številko 03 703 28 00. 

Občinska uprava 
 

 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
 
 
 
 
BODIMO ODGOVORNI IN OSTANIMO ZDRAVI! 
 
V zaprtih javnih prostorih in na javnih krajih na prostem 
nosimo zaščitne maske, redno si umivajmo ali razkužujmo 
roke, razkužujmo površine, kašljajmo/kihajmo v robec ali 
zgornji del rokava, ne dotikajmo se obraza, vzdržujmo 
medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra in redno zračimo zaprte 
prostore. 
 
ČE IMATE ZNAKE BOLEZNI (povišana telesna temperatura, 
glavobol, slabo počutje, utrujenost, nahod, kašelj, oteženo 
dihanje…), OBVEZNO OSTANITE DOMA, izogibajte se 
stikom z drugimi ljudmi in PO TELEFONU POKLIČITE 
SVOJEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA (dr. Pavla Rode 
Zalokar – 03 703 15 22, dr. Ljuba Centrih Četina – 03 703 15 
00), če le-ta ni dosegljiv pokličite dežurno ambulanto NMP 
ZD Žalec (03 713 43 16), v primeru težkega dihanja ali 
drugega življenjsko ogrožujočega stanja pa pokličite številko 
112. 
 
Za kakršno koli drugo pomoč, informacije itd. v zvezi s 
koronavirusom lahko občani Občine Vransko pokličete 
poveljnika Civilne zaščite (031 348 330), župana (031 348 
923) ali direktorico občinske uprave (031 865 760). 
 
Mobilna aplikacija #OstaniZdrav pomaga pri obvladovanju 
širjenja okužb z novim koronavirusom ter zmanjšuje 
obremenjenost zdravstvenega sistema 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
Android si lahko aplikacijo namestijo v spletni trgovini z 
aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako 
#OstaniZdrav 
 
Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom iOS 
si lahko aplikacijo namestijo na spletnem mestu Apple, kjer 
je dostopna z oznako #OstaniZdrav 
 


