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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. april 2021                  Številka 4/2021 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 

2. SKLEP o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora 
VR13-1j/CU8-del znotraj naselja Vransko 

3. SKLEP o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021 

JAVNI RAZPISI 
 
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021 

JAVNI NAZNANILA 
 
5. JAVNO NAZNANILO o javni obravnavi predloga 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« 

ZAPISNIKI 
 
6. ZAPISNIK 14. redne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 15. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel 

O D L O K 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 

izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah  
in cestnih priključkih v Občini Vransko 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet) 

S tem odlokom se določijo postopek, pogoji in merila za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah 
in cestnih priključkih v Občini Vransko. 

2. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki moškega spola 
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba 
spola. 

 
II. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA IN UPRAVIČENCI 

3. člen 
(razpoložljiva sredstva) 

Obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v 
posameznem letu se določi v vsakokratnem proračunu 
Občine Vransko. 

4. člen 
(upravičenci) 

Do nepovratnih sredstev za izvedbo protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih so upravičeni vlagatelji, ki 
imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko in 
izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom in javnim 
razpisom. 

 
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 

5. člen 
(javni razpis) 

Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan. 

Javni razpis pripravi občinska uprava in ga pred objavo 
posreduje v potrditev Odboru za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe občinskega sveta. 

Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski  informator – Uradne objave Občine Vransko), na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 

Javni razpis vsebuje namen, za katerega se sredstva 
dodeljujejo, višino razpisanih sredstev, pogoje in merila za 
dodelitev sredstev, navedbo dokumentacije, ki jo morajo 
vlagatelji priložiti k vlogi, naslov za vložitev vloge, rok za 
vložitev vloge in postopek obravnave vloge. 
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V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega 
odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede 
na predmet javnega razpisa. 

Razpisna dokumentacija je v času javnega razpisa 
zainteresiranim vlagateljem brezplačno na razpolago na 
spletni strani Občine Vransko in na sedežu Občine Vransko 
v času uradnih ur občinske uprave. 

Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od tridesetih 
dni. 

 
IV. POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE 

6. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 

Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

– da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna cesta 
oziroma cestni priključek ali da imajo pridobljeno soglasje 
lastnika; 

– da na odseku javne ceste oziroma cestnem priključku v 
sprejetem občinskem Načrtu razvojnih programov ni 
predvidena asfaltna prevleka; 

– da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v neposredni bližini javne ceste 
oziroma cestnega priključka; 

– da iz lastnih sredstev zagotovijo ustrezno ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m. 
 

7. člen 
(merila za sofinanciranje) 

Vloge se vrednotijo po naslednjih merilih: 

1. Kategorija ceste 
 

lokalna cesta – 10 točk 
javna pot – 5 točk 
gozdna cesta – 3 točke 
nekategorizirana cesta – 1 točka 

2. Število gospodinjstev, za katere se zagotavlja protiprašna 
zaščita 

 
več kot 5 gospodinjstev – 10 točk 

štiri gospodinjstva – 7 točk 
tri gospodinjstva – 5 točk 
dve gospodinjstvi – 3 točke 
eno gospodinjstvo – 2 točki 

3. Šolska pot 
 
šolska pot – 5 točk 

 
V. VREDNOTENJE VLOG IN DOLOČITEV VIŠINE 
SOFINANCIRANJA 

8. člen 

Na podlagi pogojev in meril za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih, 
določenih s tem pravilnikom, Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe občinskega sveta določi 
prednostno listo upravičencev glede na zagotovljena 
sredstva v proračunu Občine Vransko. 

Višino sofinanciranja s sklepom določi občinski svet. 

VI. SKLENITEV POGODBE IN OBJAVA REZULTATOV 
JAVNEGA RAZPISA 

9. člen 

Župan v imenu Občine Vransko s posameznim 
upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobno 
določijo postopek izvedbe protiprašne zaščite ter 
medsebojne obveznosti upravičenca in Občine Vransko. 

10. člen 

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega 
razpisa objavijo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si.  

 
VII. OBVEZNOST OBVEŠČANJA IN NADZOR 

11. člen 

Upravičenec je dolžan o vseh aktivnostih v zvezi z izvedbo 
protiprašne zaščite na javni cesti oziroma cestnem priključku 
pravočasno obveščati sofinancerja Občino Vransko. 

Kakovost izvedbe spodnjega ustroja nadzira s strani Občine 
Vransko pooblaščeni nadzornik po poprejšnjem obvestilu 
upravičenca. 

 
VIII. MOŽNOST ODSTOPA OD POGODBE 

12. člen 

Občina Vransko lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih 
obveznosti s strani upravičenca enostransko odstopi od 
pogodbe. 

 
IX. KONČNI DOLOČBI 

13. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, 
lokalnih cest in javnih poti (Uradni list RS, št. 93/99). 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 007-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
2. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-
del znotraj naselja Vransko 
 
Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10, 21/12, 
46/15 in 54/16), župan Občine Vransko sprejme 
 

S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje enote urejanja prostora VR13-

1j/CU8-del znotraj naselja Vransko 
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1. člen 
(predmet sklepa in pravna podlaga) 

 
(1) S tem sklepom se začne postopek za pripravo in sprejetje 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-del (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN). 

 
(2) Odločitev za pripravo OPPN temelji na pobudi naslednjih 
investitorjev: 

- Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, 
- Brigita Miklavc in Peter Miklavc, oba Vransko 179, 
3305 Vransko. 

 
(3) Temeljni predpisi za pripravo OPPN so: 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 
nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE in 158/20), 

- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07 in ZUreP-2) in 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 38/08; v 
nadaljnjem besedilu OPN). 

 
2. člen 

(potrditev izhodišč za pripravo OPPN) 
 
(1) Za enoto urejanja prostora VR13-1j/CU8 je v OPN 
določena izdelava OPPN. V OPN je osnovna namenska raba 
na obravnavanem območju opredeljena kot območje športno 
rekreacijskih dejavnosti, centralnih dejavnosti in stanovanj.  
 
(2) Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela 
OPN in investicijska pobuda za območje OPPN so povzeti v 
Pobudi in izhodiščih za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta - OPPN za območje EUP VR13-1j/CU-
del, ki jih je izdelalo podjetje ARHIKA, Uroš Krašek s.p., Sp. 
Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta 2/2021 v 
mesecu marcu 2021, in se s tem sklepom potrdijo.  
 

3. člen 
(območje OPPN in predmet načrtovanja) 

 
(1) Območje OPPN leži vzhodno od osnovne šole. Območje 
OPPN je omejeno na območje enote urejanja prostora 
VR13-1j/CU8-del in meri približno 8.229 m², pri čemer se 
lahko meja območja OPPN v času postopka priprave na 
podlagi smernic nosilcev urejanja tudi nekoliko spremeni z 
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in 
infrastrukturne ureditve.  
 
(2) Območje OPPN obsega naslednje parcele ali dele parcel, 
vse v katastrski občini 1012 Vransko z naslednjimi parcelnimi 
številkami:  

- 121 v izmeri 857 m²,  
- 125/1-del v izmeri približno 600 m²,  
- 126 v izmeri 305 m²,  
- 127 v izmeri 962 m²,  
- 128 v izmeri 1005 m²,  
- 133 v izmeri 54 m²,  
- 134 v izmeri 1211 m²,  
- 135 v izmeri 194 m²,  
- 136/1 v izmeri 2755 m² in  
- 138/5 v izmeri 286 m².  

 

(3) OPPN bo predvidel urbanistično zasnovo stavb ter 
potrebne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo. Z novo 
parcelacijo bodo določene parcele za gradnjo stanovanjskih 
stavb ter cestne povezave z vsemi potrebnimi elementi. 
Priključevanje na komunalno infrastrukturo bo načrtovano v 
skladu s pogoji iz smernic pristojnih nosilcev urejanja 
prostora. Ureditev bo upoštevala optimalno izrabo prostora v 
skladu z usmeritvami in omejitvami OPN, in sicer etapnost 
izvedbe, tipologijo gradnje, usmeritve za lociranje objektov, 
faktor zazidanosti parcele in etažnost. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 
(1) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen v 
primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže 
kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna 
potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz. 

 
(2) Strokovna rešitev oziroma strokovne rešitve se pridobijo 
na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju 
smernic nosilcev urejanja prostora. 

 
5. člen 

(vrsta postopka) 
 
V skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi po 
rednem postopku priprave OPPN. OPPN se  pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. 
 

6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 

 
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN: 
 

Št. Faza Rok izvedbe Nosilec 
izvedbe 

1. 

pridobitev 
identifikacijske 
številke prostorskega 
akta  in objava sklepa 
o pripravi OPPN 
 
pridobitev mnenj o 
verjetnosti 
pomembnejših vplivov 
na okolje ter 
pridobitev konkretnih 
smernic nosilcev 
urejanja prostora 
(NUP) 
 
pridobitev odločitve o 
potrebnosti izvedbe 
celovite presoje 
vplivov na okolje – 
CPVO  

marec 2021 
 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni 
 
 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 21 
dni 

Občina 
Vransko 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
Občina 
Vransko ali 
izdelovalec 
OPPN po 
pooblastilu 
Občine 
Vransko 

2. 

izdelava, uskladitev in 
objava osnutka OPPN 
na spletni strani 
Občine Vransko 
 
 
pridobitev mnenj NUP 
iz 7. člena tega 
sklepa k osnutku 
OPPN 

20 dni od 
pridobitve 
odločbe o 
(ne)potrebnosti 
izvedbe CPVO 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni – možno 
podaljšanje za 
30 dni 

izdelovalec 
OPPN in 
Občina 
Vransko 
 
 
Občina 
Vransko 
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3. 

izdelava 
dopolnjenega osnutka 
OPPN in gradiva za 
javno razgrnitev 
 
javna razgrnitev in 
javna obravnava   
 
izdelava stališč do 
pripomb javnosti 
 
 

10 dni po 
prejemu 
zadnjega 
mnenja NUP 
 
30 koledarskih 
dni 
 
15 delovnih dni 
od dneva 
prejema vseh 
pripomb iz 
javne 
razgrnitve in 
obravnave 

izdelovalec 
OPPN 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
izdelovalec 
OPPN 
 

4. 

priprava predloga 
OPPN, uskladitev 
predloga OPPN z 
Občino Vransko in 
objava predloga 
OPPN na spletni 
strani Občine Vransko 
 
pridobivanje drugih 
mnenj NUP 
 
 

15 dni od 
potrditve 
stališč do 
pripomb 
 
 
 
 
zakonsko 
določen rok 30 
dni – možno 
podaljšanje za 
30 dni 

izdelovalec 
OPPN in 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 

5. 

izdelava usklajenega 
predloga OPPN 
 
 
 
obravnava in sprejem 
predloga OPPN na 
seji Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
objava v uradnem 
glasilu Občine 
Vransko 

10 dni po 
prejemu 
zadnjega 
mnenja NUP 
 
30 dni od 
izdelave 
usklajenega 
predloga 
OPPN oziroma 
po 
koledarskem 
urniku sej 
občinskega 
sveta 
 
10 dni od 
sprejema v 
občinskem 
svetu 

izdelovalec 
OPPN 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občina 
Vransko 
 

*postopek priprave okoljskega poročila ter s tem povezani 
roki v odvisnosti od odločitve o potrebnosti CPVO 
 

7. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku 

priprave OPPN) 
 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, 
so: 
1. Državni nosilci urejanja prostora: 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 
21, 1000 Ljubljana, 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor 
območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, 
- Republika Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 
- Republika Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Celje, Lava 42, 3000 Celje, 
- Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

2.Lokalni nosilci urejanja prostora: 
- Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, 
- JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, 
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, 
- Energetika projekt d.o.o., Vransko 66, 3305 Vransko, 
- Telekom Slovenije, d.d., Lava 1, 3000 Celje, 
- Telemach d.o.o, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – 
Črnuče, 
- Simbio d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje. 
3.Drugi udeleženci:  
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivom na 
okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (glede presoje 
vplivom na okolje), 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, 
Glavni trg 1, 3000 Celje, 
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje. 
 
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje. 
 
(3) Po sprejemu tega sklepa pripravljavec pozove pristojne 
nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve. 
 
(4) Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci: 
- pripravljavec OPPN: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko, 
- izdelovalec OPPN: ARHIKA, arhitekturno projektiranje, 
Uroš Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško in 
- investitorji. 

 
8. člen 

(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 

zagotavljanja) 
 
Za pripravo OPPN se uporabljajo naslednji prostorski podatki 
in strokovne podlage: 
- podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, 
- geodetski načrt, 
- prikaz stanja prostora, 
- elaborat ekonomike, 
- morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podlage, 
ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora. 
 

9. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

 
(1) Pred sprejemom sklepa je bila javnost vključena v sklopu 
postopka priprave OPN in njegovih sprememb, kjer so 
podana izhodišča za pripravo OPPN v 20. členu OPN. 
Javnost se s pričetkom priprave OPPN seznani z objavo 
sklepa in izhodišč iz. 2. člena tega sklepa na spletni strani 
Občine Vransko in v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 
 
(2) V nadaljevanju se javnost vključuje v postopek skladno s 
112. členom ZUreP-2. Dopolnjen osnutek OPPN se javno 
razgrne za najmanj 30 dni ter v tem času zagotovi javno 
obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne 
razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je 
objavljeno gradivo. Po javni razgrnitvi Občina Vransko prouči 
pripombe in predloge javnosti, do njih zavzame stališča. 
Stališča se objavijo na spletni strani Občine Vransko. 
 
(3) Po sprejemu OPPN z odlokom Občinskega sveta Občine 
Vransko se besedilni del odloka objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko »Občinski informator – uradne objave 
Občine Vransko«. 
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10. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

 
(1) Finančna sredstva za izdelavo OPPN, geodetske 
podlage, geološkega poročila, morebitne presoje vplivov na 
okolje ter strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci 
urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v 
okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna) 
zagotovijo naslednji investitorji: 
- Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, 
- Brigita Miklavc in Peter Miklavc, oba Vransko 179, 3305 
Vransko. 
 
(2) Obveznosti med občino in investitorji bodo določene s 
pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Vransko in 
investitorji. 
 

11. člen 
(objava in uveljavitev sklepa) 

 
(1) Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«,  
skupaj z Izhodišči za pripravo OPPN iz tretjega odstavka  
2. člena tega sklepa ter obvestilom o dodelitvi identifikacijske 
številke v zbirki prostorskih aktov, izdanim s strani 
Ministrstva za okolje in prostor pa tudi na spletni strani 
Občine Vransko. 
 
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 3504-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
3. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021 

Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12) 
ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 
53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015, 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
15. redni seji 13. 4. 2021 sprejel 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 

Pomoč družini na domu v občini Vransko  
za leto 2021 

1. 

Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k predlagani 
ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v 
višini 19,64 EUR na uro storitve.  

2. 

Subvencija iz proračuna Občine Vransko k ceni storitve 
znaša 14,29 EUR na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 5,35 EUR na uro storitve in 
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za 
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni 
center za socialno delo. 

Cena za samoplačnike je 19,64 EUR na uro storitve. 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 5. 2021. 

4. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini 
Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
83/2019). 

Številka: 1221-01/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 
 

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

4. Javni razpis za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021 
 
Občina Vransko na podlagi 5. člena Odloka o postopku, 
pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021) in 
Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 99/2020) objavlja 
 

J A V N I    R A Z P I S 
za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na 

javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021, ki jo občani izvedejo z namenom 
zmanjšanja obremenitve bivalnega okolja s prašnimi delci in 
hrupom.  
 
3. Razpoložljiva sredstva 
Za sofinanciranje investicij v izvedbo protiprašne zaščite je v 
proračunu Občine Vransko za leto 2021 na razpolago 
50.000,00 EUR (13021 Sofinanciranje cestnih priključkov, 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije). 
 
4. Upravičenci in pogoji za sofinanciranje 
Pravico do sofinanciranja imajo vlagatelji s stalnim 
prebivališčem na območju občine Vransko, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

-  da so lastniki zemljišč, preko katerih poteka javna cesta 
oziroma cestni priključek ali da imajo pridobljeno 
soglasje lastnika; 

-  da na odseku javne ceste oziroma cestnem priključku v 
sprejetem občinskem Načrtu razvojnih programov ni 
predvidena asfaltna prevleka; 

-  da so lastniki ali uporabniki stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v neposredni bližini javne ceste 
oziroma cestnega priključka; 

-  da iz lastnih sredstev zagotovijo ustrezno ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m. 
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5. Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški investicije za sofinanciranje so stroški 
izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf B70/100 A4 debeline 6 
cm (vključno z DDV). 
 
6. Merila za sofinanciranje 
Vloge vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za 
sofinanciranje, se bodo točkovale v skladu z naslednjimi 
merili: 
 

1. Kategorija ceste 
lokalna cesta 10 točk 
javna pot 5 točk 
gozdna cesta 3 točke 
nekategorizirana cesta 1 točka 
2. Število gospodinjstev, za katere se zagotavlja 
protiprašna zaščita 
več kot 5 gospodinjstev 10 točk 
štiri gospodinjstva 7 točk 
tri gospodinjstva 5 točk 
dve gospodinjstvi 3 točke 
eno gospodinjstvo 2 točki 
3. Šolska pot 
šolska pot 5 točk 

 
7. Višina sofinanciranja 
Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v 
višini do 100 % upravičenih stroškov investicije za 
sofinanciranje (vključno z DDV) po prednostni listi glede na 
merila za sofinanciranje in do porabe zagotovljenih sredstev 
na proračunski postavki 13021 Sofinanciranje cestnih 
priključkov. 
 
8. Vsebina vloge in rok za oddajo 
Pisne vloge z dokazili, s katerimi vložnik dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za sofinanciranje, je potrebno poslati v 
zaprti kuverti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko ali oddati osebno v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, najkasneje do 31. 5. 2021.   
 
V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti navedeno: »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo 
naveden naslov vlagatelja. 
 
Izpolnjenemu obrazcu vloge je potrebno priložiti naslednja 
dokazila: 

-  izris odseka javne ceste oz. cestnega priključka na 
topografski karti ali aerofoto posnetku; 

-  informativni predračun izbranega izvajalca za ureditev 
spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m in z 
nosilnostjo planuma tampona EV2 ≥ 80 MPa, izdelavo 
bankin iz drobljenca D32 širine 50 cm ter izvedbo 
odvodnjavanja.  

-  soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajala 
investicija (če vlagatelj ni lastnik zemljišč). 

 
9. Postopek dodelitve sredstev  
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog oz. določitev 
prednostne liste upravičencev bo opravil Odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
občinskega sveta. Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog ne 
bo javno. Vlagatelje, ki bi oddali nepopolno ali ne dovolj 
pojasnjeno vlogo, bo odbor pozval k dopolnitvi le-te v roku 8 
dni. Če vlagatelj vloge v tem roku ne bo dopolnil oz. dodatno 
pojasnil se šteje, da je od nje odstopil.  
 
Višino sofinanciranja bo na predlog Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe s sklepom določil 
občinski svet. 

Na podlagi sklepa občinskega sveta bo občinska uprava 
vlagateljem izdala odločbe o sofinanciranju ali zavrnilne 
odločbe. 
 
Po dokončnosti odločb o sofinanciranju bo Občina Vransko 
naročila izdelavo popisov del za posamezne investicije (za 
ureditev spodnjega ustroja cestišča v širini minimalno 4 m in 
z nosilnostjo planuma tampona EV2 ≥ 80 MPa, izdelavo 
bankin iz drobljenca D32 širine 50 cm ter izvedbo 
odvodnjavanja) ter jih posredovala upravičencem.  
 
Župan bo v imenu Občine Vransko s posameznim 
upravičencem sklenil pogodbo, s katero se bodo podrobno 
določili postopek izvedbe protiprašne zaščite ter medsebojne 
obveznosti. 
 
10. Rok za izvedbo  
Upravičenci bodo morali spodnji ustroj cestišča pripraviti do 
15. 9. 2021. 
 
11. Nadzor nad namensko porabo sredstev in sankcije 
Nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvedeta 
občinska uprava ali nadzorni odbor Občine Vransko. 
Upravičenec je dolžan nadzornemu organu predložiti 
zahtevano dokumentacijo o investiciji in omogočiti ogled 
predmeta sofinanciranja. 
 
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo o investiciji 
najmanj 5 let. 
 
V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti upravičencec 
ne more kandidirati za dodelitev proračunskih sredstev na 
občinskih javnih razpisih v obdobju naslednjih dveh 
proračunskih let. 
 
12. Objava javnega razpisa in dodatne informacije 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«, na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine Vransko. 
 
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
občinski upravi Občine Vransko, na telefonski številki 03 703 
28 13 ali na elektronskem naslovu 
marija.jerman@vransko.si. 
 
Številka: 4302-04/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 4. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 
 

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

5. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 
 
Javnost obveščamo, da od 29. 4. 2021 do 29. 5. 2021 
poteka 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«, ki ga je 
Občinski svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 15. 
redni seji dne 13. 4. 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. 
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Pripombe na predlog odloka lahko do 29. 5. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Javna obravnava – S+D odloka ZKTŠ«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Javna obravnava – S+D odloka ZKTŠ«. 

Občinska uprava 
 

Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta 
 

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

ki je bila v torek, 23. 3. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu 
Vransko. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Kristina 
Reberšek, Nataša Juhart,  Rafael Novak,  Peter Reberšek,  
Adrijana Ferme,  Danilo Štante in Sonja Cencelj 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Brigita Gosak 
in Marjan Pečovnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler  
- ostali prisotni: / 
-  mediji: Savinjska TV 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 9 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen.  
 
• Sprejem dnevnega reda 

- za predlagano točko 6 Delovna uspešnost 
ravnateljice II. OŠ Žalec, se uvrstita novi  dodatni 
točki 7 in 8, ki se glasita: 

7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
 
Dosedanja točka 7 Razno se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 225 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščenima novima dodatnima 
točkama kot sledi: 
7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem  predlogu dnevnega 
reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 226 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  

2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-1a/CU4 – 2. 
obravnava in sprejem 
4. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 1. obravnava 
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih 
učinkih za leto 2020 
6. Delovna uspešnost ravnateljice II. OŠ Žalec 
7. Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 
8. Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-Tabor 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnik 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko in  zapisnik 4. 
izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko  
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 13. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko hkrati: 

        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 226 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko in 4. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov  
 
a) Jože Matko 
Vprašal je kako poteka gradnja na območju bivšega podjetja 
Inde, d.d.,  
 
Župan je povedal, da sta sedaj na tem območju dve 
gradbišči. Eno je gradbišče podjetja BIJOL, d.o.o., drugo je 
gradbišče podjetja S5 PROJEKT, d.o.o.  
Na desnem bregu vodotoka Podgrajščice se nahaja 
gradbišče Bijol-a, ki ima v načrtu junija zaključiti proizvodno 
halo s spremljajočimi prostori. Tako imenovane  »Soršakove 
hiše« do takrat še ne bodo obnavljali. Podjetje Bijol, d.o.o. bo  
na tem prostoru vzpostavilo proizvodnjo specialnih 
gozdarskih traktorjev. Za lažji dostop do proizvodne hale, bo 
občina do meseca junija,  poskrbela za razširitev ceste na 
relaciji od cerkve do stare »Soršakove hiše«. 
Na levem bregu, je  gradbišče podjetja S5 PROJEKT, d.o.o., 
kjer se nahajata še dve parceli, ki sta še v lasti občine. Za ti 
dve parceli so bile razpisne že tri dražbe, zanimanja za 
nakup ni bilo, zato je bila občina  za potrebe izvedbe četrte 
dražbe, primorana naročiti  ponovno cenitev obeh zemljišč. 
Četrta dražba je bila objavljena  15. 3. 2021 in bo potekala 6. 
4. 2021.  
Podjetje S5 Projekt, d.o.o. zaključuje z obnovo poslovnih 
prostorov in ureditvijo okolice. Njihova dejavnost bo poleg 
izvajanja gradbenih in drugih del tudi skladišče in prodaja 
malih čistilnih naprav. 
 
b) Nataša Juhart 
Glede na to, da je bil nedavno nazaj za potrebe obnove obeh 
mostov na regionalni cesti v Brodeh izveden terenski ogled, 
jo je zanimalo, kaj je v zvezi s tem novega. 
 
Župan je povedal, da je terenski ogled, ki je bil sklican na 
pobudo Direkcije za infrastrukturo in na katerega so bili 
vabljeni tudi lastniki tangiranih zemljišč, projektant in 
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predsednik VO Brode-Selo, potekal 9. 3. 2021. Ogleda so se 
udeležili vsi vabljeni. Dogovorjeno je bilo vse glede posegov 
na privatna zemljišča. Lastnika zemljišča na katerih bo v 
času obnove postavljen pontonski most sta podala tudi 
soglasje za postavitev mostu, po katerem bo v času gradnje 
potekal obvoz.  Direkcija ima v načrtu renovacijo obeh 
mostov hkrati. Z gradnjo naj bi pričeli konec letošnjega 
oziroma v začetku naslednjega leta. Župan se je vsem 
lastnikom zemljišč za pripravljenost k sodelovanju javno 
zahvalil. 
 
c) Breda Čvan 
Podala je pobudo za ureditve hidranta v naselju Prekopa, in 
sicer na desni strani Bolske, kjer je naselje treh hiš. V tem 
delu dostop omogoča  ozek most po katerem gasilsko vozilo 
ne more zapeljati do stanovanjskih hiš, zato se ji zdi 
postavitev hidranta smiselna. 
 
Župan je povedal, da trenutno to  ni mogoča, saj mora biti za 
uspešno delovanje hidranta na voljo vodovodno  omrežje 
minimalnega prema 100 mm, ki ga na tem območju ni. Glede 
na to, da v bližini teče Bolska, ki predstavlja dodaten vodni 
vir, bi bilo smiselno narediti tudi dodatno oceno požarne 
ogroženosti. 
 
K točki 3 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu  Občine Vransko – VR13-
1a/CU4 – 2. obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu  Občine 
Vransko – VR13-1a/CU4: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 227 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o postopku, pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite  
na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko 
– 1. obravnava 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Peter Reberšek in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka  o postopku, pogojih 
in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 228 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok  o 
postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe 
protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko v prvem branju ter ga 
posreduje v 15-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
K točki 5 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz 
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih za leto 2020 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020: 

        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 229 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2020. 
 
K točki 6 Delovna uspešnost ravnateljice II. OŠ Žalec 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Sonja Cencelj, Rafael Novak in Peter 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnateljice II. OŠ Žalec: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 230 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnateljice II. OŠ Žalec. 
 
K točki 7 Delovno uspešnost ravnatelja Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« Žalec: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 231 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec. 
 
K točki 8 Delovno uspešnost ravnateljice OŠ Vransko-
Tabor 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z redno delovno 
uspešnostjo ravnateljice OŠ Vransko-Tabor: 
        -    9 glasov ZA 
        -    0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 232 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z redno 
delovno uspešnostjo ravnateljice OŠ Vransko-Tabor. 
 
K točki 9 Razno 
Župan je podal informacijo v zvezi z epidemiološko situacijo 
v občini Vransko. 
 
Seja je bila zaključena ob  20.50. 
 
Številka: 0320/2021 
Vransko, 23. 3. 2021 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l.r.                                    Franc Sušnik, l.r. 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


