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A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2021 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 14/13 – popr., 101/13 
in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) 
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2021 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 99/2020 z dne 23.12.2020) tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
 Rebalans 

proračuna 2021  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek in dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

          3.074.347 
 

2.735.601 
2.370.095 
2.051.330                   

248.252 
68.513 

 
2.000 

 
365.506 
162.830 

 
11.200 
20.100 

500 
 

170.876 
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 
720 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP iz 
sredstev proračuna EU in drugih 
držav 
 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi pravnim in 
fiz. osebam, ki niso PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

49.938 
0 
    

49.938   
                               

 
0              
0     
            

0 
 

288.808             
              260.555 

    
28.253     

         
                   
 

2.939.265 
1.077.455 

               246.558 
 

36.302 
 

749.714 
9.112 

35.770   
                   

1.157.822 
10.000 

633.327 
 

93.638 
 

420.857                 
 

652.191 
              652.191 

 
 

  51.797 
37.369 

 
14.428 

 
               135.082 

135.082 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2021 

v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA                                                                                                   
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                                                                        

750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                                                                                                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV                                   

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
442 Poraba sredstev kupnin iz 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti                                                                             
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA                                                                             
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 

 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2021 

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE                                                                                             
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

             146.000 
             146.000  
             146.000  

             
             322.150                       
             322.150 
             322.150 

 
-41.077      

 
         
     

-176.150  
             
      

-135.082 
 
    
                 

45.867 
 

 
2. člen 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2021 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
št. 99/2020 z dne 23.12.2020) ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
2. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/15)  in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave 
Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16), je Občinski svet 
Občine Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 
naslednjo 
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D O P O L N I T E V   N A Č R T A   R A V N A N J A 
s stvarnim premoženjem Občine Vransko  

za leto 2021 

1. člen 

Dopolni se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021, sprejet na 12. redni seji 
občinskega sveta Občine Vransko dne 15. 12. 2020 tako, da 
se dopolni Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021: 

Doda se nova točka 2. na Obrazcu 2c – Načrt razpolaganja z 
zemljišči s stavbo: 

ZAP. 
ŠT. 

ŠIFRA IN IME 
KATASTERSKE 
OBČINE TER  
PARC. ŠT. 

POVRŠINA 
PARCELE v M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

2 
neprofitno stanovanje 
Vransko 84, stavba 
383 del stavbe 2 
(ID5613947) 

68,2 67.000,00 

  SKUPAJ 67.000,00 

2. člen 

Ostale določbe Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 ostanejo 
nespremenjene. 

3. člen 

Ta Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 začne veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                               Franc Sušnik, l.r. 

 

 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko 

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 
1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 
66/18) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/2010 in sprem.) je Občinski svet Občine Vransko na 
17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel  

O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo  
na območju občine Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne občine Vransko.   
 
(2) Odlok določa: 

-  podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo, 

-  izračun komunalnega prispevka, 
-  odmero komunalnega prispevka,  
-  oprostitve plačila komunalnega prispevka in  
-  upoštevanja preteklih vlaganj v komunalno opremo. 

 
(3) Podlaga za odlok so stroški obstoječe komunalne opreme 
na enoto mere, povzeti iz določb predpisa, ki ureja podlage 
za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. 
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
odmero in izračun komunalnega prispevka.  
 

3. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 

 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Vransko se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:  

 cestno omrežje, 
 vodovodno omrežje, 
 kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, 
 javne površine. 

 
 
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 
 

4. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere) 
 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na 
m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), povzeti iz Pravilnika 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme znašajo: 
 

Obstoječa komunalna 
oprema 

Cpo 
(EUR/m2) 

Cto 
(EUR/m2) 

Cestno omrežje 17,50 48,00 
Vodovodno omrežje 6,50 17,00 
Kanalizacijsko omrežje za 
komunalno odpadno vodo 5,40 11,00 

Javne površine 0,70 2,00 
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5. člen  
 (merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo) 
 

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, določeno  s tem odlokom, se  upoštevajo naslednja 
merila: 
 

- površina gradbene parcele stavbe, 
- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega 

inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih 
posegov, 

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
in deležem površine objekta (Dto), 

- faktor namembnosti objekta (Fn), 
- prispevna stopnja zavezanca psz(i). 

 
6. člen 

(površina gradbene parcele stavbe) 
 

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno 
gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele 
povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev. 
 
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu. 
 
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na 
način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene 
parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge 
ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se 
upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v 
skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo. 
 
(4) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi: 
 

-  izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali 
-  če površine gradbene parcele ni mogoče določiti na 

način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka 
tega člena 

 
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:  
 

-  pred legalizacijo obstoječih objektov, če komunalni 
prispevek še ni bil plačan,   

-  ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že 
odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo 
vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu 
komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre 
za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča in  

-  kadar se komunalni prispevek odmeri zaradi graditve 
stavb, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se 
gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, 

 
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele 
objekta določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in 
faktorja površine (Fp), ki znaša 2,5.  
(5) Pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo 
komunalno opremo se pri izračunu akontacije komunalnega 
prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe 
upošteva površina urejenega zazidljivega zemljišča. 
 

7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 

 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu 
SIST ISO 9836. 

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se 
podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih, ki urejajo graditev. 
 
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun 
komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi 
tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih 
evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, 
pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto 
tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz 
prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna 
površina objekta. 
 
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz 
prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših 
podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka: 
 

-  pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil 
plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s 
plačilom na drug način in  

-  pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo potem, ko je občina komunalni 
prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt 
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe 
komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek 
še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča. 

 
8. člen 

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 
deležem površine objekta (Dto)  

 
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem 
gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 
(Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo:  
 

-  delež gradbene parcele stavbe (Dpo) znaša 0,5, 
-  delež površine objekta (Dto), znaša 0,5. 

 
9. člen 

(faktor namembnosti objekta (Fn)) 
 

(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev 
namembnosti objekta (Fn), ki jih določa ta odlok. 
 
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za 
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o 
graditvi. 
 
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska 
namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin 
oziroma vrst po predpisih, s katerimi je določena klasifikacija 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov. 
 
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
namembnosti objekta (Fn): 
 
CC-SI - 
klasifikacijska 
raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven 
razreda Fn 

Stavbe 
1110 Enostanovanjske stavbe 0,7 
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0 
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1122 Tri in večstanovanjske 
stavbe 1,3 

1211 Hotelske in podobne 
gostinske stavbe 1,3 

1212 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 1,0 

1220 Poslovne in upravne 
stavbe 1,3 

1230 Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti 1,3 

1241 

Postajna poslopja, 
terminali, stavbe za 
izvajanje komunikacij ter z 
njimi povezane stavbe 

1,3 

1242 Garažne stavbe 1,3 
1251 Industrijske stavbe 0,5 

1252 Rezervoarji, silosi in 
skladišča 0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske 
stavbe 0,5 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1274 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje 1,0 

Gradbeni 
inženirski objekti 

2301 
Objekti za pridobivanje in 
izkoriščanje mineralnih 
surovin 

0,5 

2302 Elektrarne in drugi 
energetski objekti 0,5 

2303 Objekti kemične industrije 0,5 

2304 Objekti težke industrije, ki 
niso uvrščeni drugje 0,5 

2411 Športna igrišča 0,1 

2412 Drugi objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas 0,1 

2420 Drugi gradbeni inženirski 
objekti 0,1 

Drugi gradbeni 
posegi 

3111 Trajno reliefno 
preoblikovanje terena 1,0 

3311 Drugi gradbeni posegi, ki 
niso razvrščeni drugje 1,0 

 
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 
navedene, je (Fn) enak 1. Za ostale vrste gradbenih 
inženirskih objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedeni 
in za druge gradbene posege je (Fn)  enak 0,5. 
 

10. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme znaša za: 

Obstoječa komunalna oprema psz (%) 
Cestno omrežje 56 
Vodovodno omrežje 40 
Kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo 46 

Javne površine 50 
 
 

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

11. člen  
(izračun komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:  

 
KPobstoječa(i) = ((AGP  Cpo(i) · Dpo) + (ASTAVBA · Cto(i) · Dto · 

Fn)) · psz(i) 
 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 
 

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte 
obračuna na naslednji način:  

KPobstoječa(i) = AGIO · Cto(i) · Dto · Fn · psz (i) 

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i) 

Zgornje oznake pomenijo:  

-  KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, 

-  AGP: površina gradbene parcele stavbe, 
-  Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe, 
-  Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, 

-  ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe, 
-  Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta, 
-  Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo, 
-  Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen 

uporabe, 
-  psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme (%), 
-  i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme. 

 
(3) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine 
stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 6. člena tega 
odloka. 
 
(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni 
prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in 
drugega odstavka tega člena.  
 
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki 
se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali 
namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja 
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi 
in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. V 
primeru, da je razlika negativna, se z odmerno odločbo 
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo že poravnan in se razlika ne vrača.  
 

12. člen 
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ob priključevanju preko nove komunalne opreme) 

 
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, 
na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
določi na naslednji način:  
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-  če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega 
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme KPnova(i) - KPobstoječa(i)  ≥ 0 je 
vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo 0;  

 
-  če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 

vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega 
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme  KPnova(i) - KPobstoječa(i)  ≤ 0 se 
pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi 
KPnova(i) - KPobstoječa(i). 

 
(2) Če investitor in občina skleneta pogodbo o opremljanju 
za gradnjo komunalne opreme, ki ni  predvidena v programu 
opremljanja, se pripadajoči del komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob 
smiselni uporabi prejšnjega odstavka. 
 

 
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
13. člen  

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo oziroma mu je omogočena njena 
uporaba, povečuje zmogljivost objekta ali spreminja njegovo 
namembnost.  
 
(2) Povečanje zmogljivosti objekta pomeni povečanje 
površine objekta, povečanje gradbene parcele ali 
sprememba namembnosti objekta.  
 
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se legalizira.  
 

14. člen  
(odmera komunalnega prispevka) 

 
(1) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, 
na katero se zavezanec priključi oziroma mu je omogočena 
njena uporaba, z odločbo: 
 

-  na zahtevo zavezanca,  
-  ob prejemu obvestila s strani upravne enote v 

zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, 
popolna,  

-  po uradni dolžnosti.  
 
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge.  
 
(3) Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 30 
dni od prejema izdane odločbe. V primeru zamude pri 
plačilu, se obračunajo zakonite zamudne obresti.  
 
(4) Zavezancem, katerim se izda odločba o plačilu 
komunalnega prispevka, se omogoči plačilo v največ 
dvanajstih zaporednih mesečnih obrokih. Zavezanec mora 
namero za obročno odplačevanje podati pri oddaji vloge za 
odmero komunalnega prispevka. Občinska uprava obročno 
odplačevanje odobri in sklene z zavezancem dokument o 
obročnem odplačevanju.  
 
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri 
pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je 

prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega 
komunalnega prispevka. 
 
(6) Komunalni prispevek je namenski prihodek občinskega 
proračuna, namenjen financiranju gradnje komunalne 
opreme.  
 

15. člen  
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 

 
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, 
na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se 
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.  
 

16. člen  
(stroški priključevanja) 

 
Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi 
stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno 
opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti.  
 
 
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALENGA PRISPEVKA 

 
17. člen  

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)  
 
(1) Komunalni prispevek se oprosti: 
 

-  za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,  
-  za gradnjo neprofitnih stanovanj,  
-  za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-

raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih s katerimi je 
določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na 
namen uporabe objektov.  

 
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.  
 
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki 
nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se 
gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo 
osnovnega objekta.  
 
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se 
ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne 
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je 
lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko 
nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma 
gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.  

 
VI. PRETEKLA VLAGANJA 

 
18. člen 

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo) 
 

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v 
primeru: 
 

-  odstranitve in gradnje novega objekta in  
-  vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste 

komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev. 

 
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o 
odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status 
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objekta ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni 
opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri 
odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so 
bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne 
obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri 
komunalnega objekta ni možno.  
 
(3) Pretekla vlaganja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj iste 
gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se 
odmerja komunalni prispevek, pri čemer morajo imeti objekti, 
ki se odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-SI) kot 
objekti, za katere se odmerja komunalni prispevek.  
 
(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 
31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži 
dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in 
uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja 
graditev.  
 
(5) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta, se pri odmeri komunalnega prispevka 
upoštevajo celotna predhodna vlaganja, na način, da se 
naredi izračun za obstoječe stanje in izračun za novo stanje 
ter se od novega stanja odšteje obstoječe stanje. V primeru, 
da je izračun za obstoječe stanje višji, se razlike ne vrača. 
 
(6) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prvega  odstavka 
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa 
zahtevana dokazila. 
 
(7) O upoštevanju predloženih dokazil iz drugega in petega 
odstavka odloči pristojni občinski organ.  
 
(8) Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo na območju opremljanja, kjer investitor in občina za 
komunalno opremo iz programa opremljanja skleneta 
pogodbo o opremljanju, se pretekla vlaganja investitorju 
upoštevajo le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodbe o opremljanju. 
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

19. člen 
(dokončanje postopkov) 

 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.  
 

20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 35/2013). 

‒ Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 30/2013). 

‒ Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 96/2009). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka se ne glede na določila 
veljavnih programov opremljanja stavbnih zemljišč odmera 
komunalnega prispevka za obstoječo – že zgrajeno 
komunalno opremo izvede na podlagi določil tega odloka. 

 
21. člen  

(začetek veljavnosti)  
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 4260/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
4. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko 

Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/2016), 3. člena 
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 
32/2016 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 in sprem.) je Občinski 
svet Občine Vransko na 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Vransko 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 (vsebina odloka) 

 
Ta odlok predpisuje pokopališki red, s katerim se za območje 
Občine Vransko določa izvajanje pogrebne in pokopališke 
dejavnosti, kot to določa 4. člen Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti.  
 

2. člen 
(pokopališki red) 

 
S tem odlokom Občina Vransko (v nadaljevanju: občina) 
podrobneje določa:  
 

 način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;  
 način izvajanja pogrebne slovesnosti;  
 storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko 

zagotavljajo na pokopališču Vransko;  
 osnovni obseg pogreba;  
 način in čas pokopa;  
 način pokopa, če je plačnik občina;  
 možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo 

prostora;  
 obratovanje mrliške vežice;  
 obseg prve ureditve groba;  
 vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;  
 način oddaje grobov v najem;  
 postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču;  

 zvrsti grobov;  
 okvirne tehnične normative za grobove;  
 mirovalno dobo za grobove;  
 pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za 

izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo 
upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;  

 podelitev koncesije za izvajanje pogrebne dejavnosti; 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                                Številka 7/2021 – 30. 9. 2021 
 

8 | S t r a n  

 

 nadzor nad izvajanjem odloka ter 
 višino glob za prekrške v zvezi  z vzdrževanjem reda, 

čistoče in miru na pokopališču. 
 
Prekop umrlih določa zakon.  
 

3. člen 
(pokopališča in pokopi) 

 
Na območju Občine Vransko je eno pokopališče in sicer:  
 

 pokopališče Vransko. 
 
Na tem pokopališču se pokopavajo:  

 
 vsi umrli prebivalci okoliša, za katerega je posamezno 

pokopališče namenjeno, z izjemo oseb, ki so izrazile 
željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem 
pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci,  

 osebe, ki so živele drugod, če je umrli pred smrtjo tako 
želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega.  

 neidentificirane osebe, ki so umrle na območju, za 
katero je pokopališče namenjeno.  

 
4. člen 

(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
 

Pogrebna dejavnost obsega:  
 

 zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 
občinska gospodarska javna služba, ter  

 prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in 
izvedbo pogreba, ki se izvajajo na trgu. 

 
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč. 
 
Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev 
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov in 
naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču, 
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov in 
opustitev pokopališča.  
 
Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti 
pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč, 
kot določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost.  

 
5. člen 

(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti) 
 

Pogrebna dejavnost, ki zajema zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, se kot gospodarska javna služba na 
območju občine Vransko zagotavlja s podelitvijo koncesije 
izvajalcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 
gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti.  
 
Koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe podeli 
občina na podlagi javnega razpisa po postopku, določenim s 
predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije 
gospodarske javne službe.  
 
Pogrebna dejavnost, ki zajema prevoz pokojnika, ki ga ne 
zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo pokojnika, 
upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, se 
izvaja na trgu.  
 

 
 

6. člen 
(uporaba predpisov) 

 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke 
dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki urejajo 
pogrebno in pokopališko dejavnost.  
 
 

II. POKOPALIŠKI RED 
 

 
1. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA  
 

7. člen 
(obseg in oblika zagotavljanja 24 – urne dežurne službe) 

 
24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska 
javna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.  
 
Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospodarska 
javna služba, ki jo podeljuje občina na podlagi javnega 
razpisa.  
 

8. člen 
(uporabniki) 

 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.  
 

9. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe) 

 
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s 
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in tem 
odlokom.  
 

10. člen 
(pravica uporabe) 

 
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.  
 

11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 

 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne 
službe opravljeno storitev iz prvega odstavka 7. člena tega 
odloka poravnati po ceni, ki jo na predlog izvajalca potrdi 
občinski svet.  
 

12. člen 
(viri financiranja storitev) 

 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne 
službe :  
 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe,  
 iz drugih virov določenih z zakonom.  

 
13. člen 

(oblikovanje cen) 
 

Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega 
sveta na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
24-urne dežurne službe.  
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2. POGREBNA SLOVESNOST  
 

14. člen 
(obseg in način izvajanja) 

 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom 
pokojnika in se izvede na način, kot je predpisan s tem 
odlokom in v skladu s pokojnikovo voljo, če ta ni v nasprotju 
s predpisi. Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa 
in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.  
 
Pogrebna slovesnost se opravi na pokopališču, kjer bo 
pokop. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa 
uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba 
oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
O času poteka pogrebne slovesnosti je izvajalec dolžan 
obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča 
ali na krajevno običajen način.  
 
Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji lahko vsakdo 
prisostvuje. Na željo pokojnika ali pokojnikovih svojcev se 
pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu, ki ji 
prisostvujejo le povabljeni. To željo pred pogrebom objavi 
izvajalec pogrebne slovesnosti.  
 
Pri pogrebni slovesnosti lahko na željo pokojnikovih svojcev 
sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.  
 
Odvoz krste oziroma žare z mrliške vežice v pogrebnem 
sprevodu ter položitev krste oziroma žare v jamo opravi 
pogrebno moštvo, za katere je praviloma dolžan poskrbeti 
upravljavec pokopališča.  
 
Na željo svojcev se lahko krsta oziroma žara pred položitvijo 
v jamo, prenese iz mrliške vežice v cerkev na pogrebno 
mašo. Prenos opravi pogrebno moštvo.  
 
Govorniki so dožni upoštevati pieteto do pokojnika in družine 
ter se distancirati od verske, rasne ali politične nestrpnosti.  
 
Če se umrli upepeli, se pogrebna slovesnost lahko opravi 
pred ali po upepelitvi pokojnika.  
 

15. člen 
(pogrebni sprevod) 

 
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z 
določenega mesta pred vhodom na pokopališče.  
Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosilci 
zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, 
nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter predstavniki 
verskih skupnosti in društev.  
Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko izvede tudi na 
krajevno običajen način.  
 
 
3. POKOPALIŠKO POGREBNO MOŠTVO  
 

16. člen 
(storitve pokopališko pogrebnega moštva) 

 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališču 
Vransko zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali 
prenos krste ali žare pokojnika iz mrliške vežice do mesta 
pokopa s položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom 
pepela ali od mrliške vežice do cerkve in do mesta pokopa s 
položitvijo v grob ali žarni zid ali z raztrosom pepela.  
 

Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna izvajalec 
pogrebnih storitev naročniku po sprejetem ceniku. 
 
 
4. POGREB  
 

17. člen 
(osnovni obseg pogreba) 

 
Pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, 
minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo.  
 
Pokop se prijavi izvajalcu pogrebne dejavnosti, ta pa o prijavi 
obvesti upravljavca pokopališča. 
 
Oprema za osnovni pogreb mora biti dostopna v prostorih 
upravljavca tako, da je naročniku na razpolago.  
 
 
5. NAČIN IN ČAS POKOPA  
 

18. člen 
(vrste pokopov) 

 
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:  
 

 pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in 
pokoplje v grob za klasičen pokop ali obstoječo 
grobnico,  

 pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v klasični grob, obstoječo 
grobnico ali žarni grob,  

 raztros pepela, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
raztrosijo na za to posebej določenem mestu 
pokopališča. 

 
O načinu pokopa se dogovorita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

19. člen 
(čas pokopa) 

 
Pokop na pokopališču Vransko se lahko opravi praviloma 
vsak dan med 10. in 18. uro. 
 
Točen čas pokopa uskladita naročnik pogreba in izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.  
 

20. člen 
(stroški pokopa) 

 
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma 
oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške 
pokopa občina, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega.  
 
 
6. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA  
 

21. člen 
 

Če je plačnik pokopa občina in stroške krije proračun, se 
opravi pokop z žaro v grob ali žarno nišo ali z raztrosom 
pepela. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati tudi 
pokojnikovo poslednjo voljo, v kolikor ta ni v nasprotju s tem 
odlokom. Pokop se opravi v obsegu osnovnega pogreba.  
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7. MOŽNOST POKOPA ZUNAJ POKOPALIŠČA  
 

22. člen 
 
Na območju občine Vransko je pokojnike mogoče pokopati 
oziroma pepel pokojnikov raztrositi le na pokopališču 
Vransko.  
 
Raztros pepela iz žare na določenem prostoru izven 
pokopališča ali na morju se lahko opravi le na podlagi 
izdanega soglasja občinske uprave.  
 
Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinske uprave 
opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti.  
 
 
8. MRLIŠKA VEŽICA  
 

23. člen 
(čas obratovanja) 

 
Na pokopališču Vransko je mrliška vežica, katere uporaba je 
obvezna. Pokojnika se na območju občine do pokopa ne 
sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.  
 
Mrliška vežica obratuje vsak dan v letu od 8. do 23. ure oz. 
po dogovoru. 
 
Uporaba mrliške vežice izjemoma ni obvezna v primeru 4. in 
5. odstavka tega člena.  
 
Pokojni stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko na 
dan pogreba do pokopa položi v verski objekt, od koder se 
prične pogrebna svečanost.  
 
Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v skladu s 
protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni odstop od gornjih 
določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in 
uporabijo predpisi protokola državnih organov.  
 
 
9. PRVA UREDITEV GROBA  
 

24. člen 
(obseg) 

 
Prvo ureditev groba določa zakon in ob pokopu v zemljo 
obsega odvoz odvečne zemlje po pokopu in posušenega 
cvetja ter vencev na odlagališče. Če naročnik pogreba 
naroči, obsega tudi postavitev obeležja z imenom in 
priimkom ter letnico rojstva in smrti pokojnika.  
 
 
10. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA 
POKOPALIŠČU  
 

25. člen 
(vzdrževanje reda) 

 
Za vzdrževanje reda na pokopališču so dolžni skrbeti:  
 

 upravljavec pokopališča;  
 najemniki grobov;  
 obiskovalci pokopališča.  

 
26. člen 

(naloge upravljavca) 
 

Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na 
pokopališču tako, da:  

 skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in 
pokopališke objekte;  

 oddaja prostore in grobove v najem in vodi register 
sklenjenih pogodb;  

 določa mesto, datum in uro pokopa, glede na 
predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma 
izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;  

 organizira in opravlja pogrebe;  
 skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti;  
 vodi evidenco o grobovih in pokopih;  
 opravlja prekope grobov in organizira ter nadzira dela 

na pokopališču;  
 skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi 

neposredni okolici;  
 skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in 

njenega funkcionalnega prostora;  
 skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in 

njihovih obeležij žrtev vojn, na pokopališčih,  
 skrb za urejenost in zavarovanje spomenikov in drugih 

nagrobnih obeležij, ki nimajo več evidentiranega 
lastnika, če so opredeljeni kot lokalna kulturna 
dediščina;  

 zagotavlja električni priključek uporabnikom in 
izvajalcem del (slednjim proti plačilu) ;  

 zagotavlja uporabnost vozičkov za prevoz krste in 
vencev;  

 zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;  
 zagotavlja čiščenja snega na pokopališču;  
 zagotavlja ozvočenja govornika;  
 zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke.  

 
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče vzdrževanje 
vseh skupnih objektov in naprav na območju pokopališča ter 
komunalnih objektov in naprav in tehničnih ureditev, kot so:  
 

 odlagališče smeti in odpadkov,  
 ograje in poti v območju pokopališča,  
 zadrževalniki vode za zalivanje,  
 razsvetljava pokopališča.  

 
27. člen 

(prepovedi) 
 

Na pokopališču v občini ni dovoljeno:  
 

 nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za 
grobove;  

 odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;  
 odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v 

pokopališke posode za odpadke;  
 onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in 

naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;  
 vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 

območju pokopališča;  
 odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 

prostorov in z objektov v območju pokopališča;  
 opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, 

kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane 
pogrebne svečanosti;  

 uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih 
in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca 
pokopališča;  

 nameščanje reklamnih sporočil na območju 
pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.  

 
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja 
le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev za 
potrebe izvajanja storitev.  
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Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena 
urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko 
opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča.  
 

28. člen 
(dolžnosti najemnikov) 

 
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in spoštovati 
pokopališki red ter najemno pogodbo. Če je grob tako 
zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, 
kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljavec 
pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti 
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši od 
dveh mesecev. Po preteku tega roka to stori upravljavec na 
stroške najemnika oziroma na podlagi določil zakona o 
prenehanju najemne pogodbe, prekine najemno pogodbo.  
 
 
11. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  
 

29. člen 
(najemnik) 

 
Grobove v najem najemnikom oddaja upravljavec 
pokopališča. Najemno razmerje se uredi s sklenitvijo 
najemne pogodbe, skladno z določbami zakona in tega 
odloka.  
 
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.  
 
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu 
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba 
skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.  
 

30. člen 
(doba najema) 

 
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas. 
Pogodba o najemu groba preneha (se prekine) na podlagi 
razlogov, določenih v zakonu.  
 

31. člen 
(grobnina) 

 
Za najem groba je najemnik dolžan plačevati letno 
najemnino - grobnino. Grobnino, stroške, ki jih vključuje, 
način oblikovanja in plačevanja, določa zakon. Višino 
grobnine na predlog upravljavca pokopališča s sklepom 
potrdi občinski svet.  
 
Upravljavec pokopališča izstavi račune za najemnino 
praviloma do 30. novembra tekočega leta. Za najem groba, 
ki je krajši od enega leta, se grobnina obračuna sorazmerno 
trajanju najema groba v tem letu. 
  
Če najemnik groba v roku, ki je določen na računu 
upravljavca, ne plača najemnine, mu upravljavec izstavi 
opomin. Če tudi v toku 15 dni po prejemu opomina najemnik 
ne plača najemnine in stroškov opomina, izvajalec zoper 
dolžnika prične postopek izvršbe.  
 
Upravljavec pokopališča lahko v zvezi z izvrševanjem 
zadolžitev in obveznosti po tem odloku in zakonu, podatke o 
pokojnih in najemnikih grobov pridobiva iz uradnih evidenc v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.  
 
 
 
 
 
 

12. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU  
 

32. člen 
 
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor 
na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju 
upravljavca pokopališča. 
  
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih 
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem 
odlokom. 
  
Upravljavec pokopališča izda soglasje v 3 dneh od prejema 
popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna 
dediščina ali kulturni spomenik.  
 
Objekti, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina ali kulturni 
spomenik, se urejajo v skladu s predpisi o področja varstva 
kulturne dediščine. V primeru, da nimajo več evidentiranega 
lastnika in so zapuščeni, za njih skrbi upravljavec in jih 
ustrezno zavaruje.  
 
Najemnik lahko spomenik in ostalo opremo groba postavi le 
z upoštevanjem reda na pokopališču in v skladu s soglasjem 
upravljavca, kar pomeni, da oprema groba dimenzijsko ne 
sme segati izven gabaritov, ki so določeni za pokopališče, 
kar velja tudi za obliko in materiale.  
 
Če najemnik postavi, spremeni, popravi ali odstrani 
spomenik ali obnovi grobnico ali posega v objekte 
pokopališča v nasprotju z izdanim soglasjem ali brez njega, 
ga mora upravljavec pozvati, da nepravilnosti odpravi in mu 
naložiti rok za odpravo. Če najemnik nepravilnosti v 
postavljenem roku ne odpravi, to stori upravljavec na stroške 
najemnika.  
 
Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje 
črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter 
vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča 
priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.  
 
 
13. GROBOVI  
 

33. člen 
(zvrsti grobov) 

 
Za pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na različne 
zvrsti grobov. V načrtu razdelitve za pokopališče je določena 
površina, kraj in oblika zvrsti grobov.  
 
Na pokopališču občine so naslednje zvrsti grobov:  
 

 enojni grob, 
 družinski grob, 
 trojni družinski grob, 
 četverni družinski grob, 
 grobnica, 
 žarni grob,  
 prostor za raztros pepela.  

 
 
14. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE  
 

34. člen 
(mere grobov) 

 
Globina klasičnih grobov je 1,8 m.  
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Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe.  
V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Širina 
enojnega groba je 1 m, dolžina je 2,5 m.  
 
Globina talnega žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina 1 m, 
dolžina pa 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.  
V žarne grobove se pokopavajo žare.  
 
Poti med vrstami grobov morajo bite široke najmanj 0,3 m. 
Poti med grobi morajo biti široke najmanj 0,2 m. Spomeniki, 
nagrobne ograje in druga znamenja ne smejo segati izven 
meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo 
segati do 1,2 m. Višina zasejanih grmovnic ne sme biti višja 
od 2,0 m.  
 

35. člen 
(talni žarni grob) 

 
Nagrobna plošča pri žarnem grobu na pokopališču Vransko 
je pravokotno ali polkrožno zaključena v zgornjem delu. Grob 
je lahko prekrit s kamnito ploščo ali zasajen z rastlinjem.  

 
36. člen 

(prostor za raztros pepela) 
 

Na območju za raztros pepela so imena umrlih napisana na 
skupni spominski tabli. 
  
Ploščica z imenom pokojnika, ki je nameščena na spominsko 
tablo, je velikosti 3 x 10 cm. 
 
 
15. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE  
 

37. člen 
 
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen 
po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki mora 
preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in istem grobu. 
Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je 
potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je 
pokopališče.  
 
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer 
je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne 
dobe.  
 
 
16. POGREBNA PRISTOJBINA  
 

38. člen 
 
Občina lahko določi pogrebno pristojbino. Pogrebna 
pristojbina je denarni znesek, ki ga lahko določi občina za 
izvedbo pogreba na pokopališču in ki ga upravljavcu 
pokopališča plača izvajalec pogreba.  
Pogrebno pristojbino potrjuje Občinski svet Občine Vransko.  
 
 
III. PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE 24-URNE 
DEŽURNE SLUŽBE  
 

39. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 

 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje 
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je 
lahko tudi tuja oseba.  
 

Minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane 
gospodarske javne službe so določeni v zakonu in so:  
 

 da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki 
je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, 
dejavnost vpisano v ustanovitveni akt;  

 da ima zaposleni najmanj dve osebi;  
 da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz 

pokojnika, ki se uporablja izključno v te namene;  
 da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;  
 da ima najmanj eno transportno krsto;  
 da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s 

higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s 
pokojniki.  

 
Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti Program izvajanja javne službe.  
 

40. člen 
(izvajanje javne službe) 

 
Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja 
področje pogrebne in pokopališke dejavnosti, podzakonskimi 
akti, sprejetimi na njegovi podlagi, tem odlokom in drugimi 
predpisi občine.  
 

41. člen 
(območje izvajanja koncesije) 

 
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz tega 
odloka na celotnem območju občine se podeli enemu 
koncesionarju.  
 
Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na območju iz prejšnjega 
odstavka tega člena.  
 

42. člen 
(začetek in čas trajanja koncesije) 

 
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, 
ki mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah.  
 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe in preneha po izteku deset (10) let.  
 

43. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

 
Koncesijsko razmerje preneha:  
 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe,  
 z odkupom koncesije,  
 z odvzemom koncesije,  
 s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo,  
 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.  

 
44. člen 

(prenehanje koncesijske pogodbe) 
 

Koncesijska pogodba preneha:  
 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,  
 z odpovedjo,  
 z razdrtjem.  

 
Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.  
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45. člen 
(odvzem koncesije) 

 
Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na 
določila koncesijske pogodbe:  
 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,  

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot 
koncesionirana gospodarska javna služba,  

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju 
dejavnosti,  

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,  

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe,  

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.  

 
Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, 
dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete 
alineje prvega odstavka tega člena.  
 
V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb.  
 

46. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

 
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.  
 
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi. 
 

47. člen 
(način podelitve koncesije) 

 
Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

48. člen 
(veljavnost razpisa) 

 
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z 
določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, 
ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.  
 
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.  
 

49. člen 
 
Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje javno-zasebnega partnerstva.  
 
Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega 
člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 39. členu tega odloka.  
 

50. člen 
 
Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti 
primerne izkušnje, z namenom strokovne presoje vlog.  

Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z 
zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.  
 

51. člen 
 

Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na 
podlagi predloga strokovne komisije iz prvega odstavka 
prejšnjega člena tega odloka.  
 
V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so 
sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.  
 

52. člen 
 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.  
 

53. člen 
 

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo 
osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
  
Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne 
službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, 
določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s 
soglasjem koncesionarja.  
 

54. člen 
 
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati 
javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile.  
 
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar 
pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so 
nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine oz. 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.  
 
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, 
lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.  
 

55. člen 
 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.  
 

56. člen 
 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem 
zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko 
njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.  
 

57. člen 
 

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri 
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri 
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, ki pri tem nastane koncedentu.  
 
Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.  
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IV. NADZOR  
 

58. člen 
(nadzorni organi) 

 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor nad izvajanjem 
koncesije opravlja občinska uprava. Koncesionar je dolžan 
občinski upravi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati 
informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti 
vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v 
zvezi z izvajanjem koncesije. Podatki pridobljeni pri nadzoru 
so poslovna tajnost.  
 
 
V. PREKRŠKI  
 

59. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

 
Z globo v višini 650 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec 
(pravna oseba ali samostojnih podjetnik, ki stori prekršek v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti), če opusti predpisana 
ravnanja iz 26. člena tega odloka.  
 
Z globo v višini 250 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, če krši predpisana ravnanja iz 26. člena tega 
odloka.  
 

60. člen 
(prekrški fizičnih oseb) 

 
Z globo v višini 200 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznik, če krši določila 27., 28. in 32. člena tega 
odloka.  
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

61. člen 
 
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitve tega 
odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih 
uporabniki uporabljajo brez pogodbe.  
 
Po prejemu poziva s strani upravljavca je uporabnik dolžan 
skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v 
nasprotnem primeru mu pravica do sklenitve najemnega 
razmerja preneha.  
 

62. člen 
 
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi najpozneje v 30 
dneh po uveljavitvi tega odloka. Do začetka veljave 
koncesijske pogodbe pogrebno dejavnost izvajajo dosedanji 
izvajalci.  
 

 
63. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
 
Številka: 3548/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
 

 

5. Letni program športa v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 
in 21/18 – ZNOrg) ter 7. in 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 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v občini Vransko za leto 2022 

 
I. 

Občina Vransko v skladu z razvojnimi načrti na področju 
športa, razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter glede na 
obstoječe organizacijske razmere v športu z letnim 
programom športa za leto 2022 določa športne programe in 
področja športa, ki se bodo v letu 2022 sofinancirali iz 
proračuna Občine Vransko. 

II. 

Občina Vransko bo v letu 2022 za izvedbo letnega programa 
športa namenila skupaj 179.227,64 EUR in sicer: 

1. Za sofinanciranje športih programov in področij 
športa, ki jih izvajajo izvajalci športnih programov iz 
drugega odstavka 6. člena Zakona o športu, v skupni 
višini 38.869,43 EUR. 

Na podlagi javnega razpisa se bodo v letu 2022 sofinancirali 
naslednji programi in področja športa: 

 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport,  
 kakovostni šport,  
 vrhunski šport, 
 športna rekreacija, 
 šport starejših,  
 športni objekti in površine za šport v naravi, 
 razvojne dejavnosti v športu - usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,  
 organiziranost v športu - delovanje športnih društev in 

drugih izvajalcev letnega programa športa,  
 športne prireditve in promocija športa - športne 

prireditve.  

Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in 
področij športa pred objavo javnega razpisa sprejme občinski 
svet.  

2. Za upravljanje in obratovalne stroške Športne dvorane 
Vransko v skupni višini 61.200,00 EUR in sicer: 

 44.700,00 EUR za plače zaposlenih v Športni dvorani 
Vransko; 

 16.500,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov 
Športne dvorane Vransko (električna energija, 
komunalne storitve, ogrevanje). 

3. Za redno vzdrževanje javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi v skupni višini 11.340,00 EUR 
in sicer:  

 6.825,00 EUR za redna vzdrževalna dela v Športni 
dvorani Vransko; 
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 4.515,00 EUR za redna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah. 

4. Za odplačilo dela dolgoročnega kredita za izgradnjo 
Športne dvorane Vransko v skupni višini 62.801,96 EUR. 

5. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko –Tabor v skupni višini 4.016,25 
EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj Zlati 
sonček in Krpan.  

6. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 1.000,00 EUR. 

Sredstva so namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati. 

III. 

Občina Vransko bo sredstva za izvedbo letnega programa 
športa zagotovila na naslednje načine: 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 1. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, izvedenega javnega razpisa in 
sklenjenih pogodb z izbranimi izvajalci letnega 
programa športa; 

 sredstva za sofinanciranje programov športa in področij 
športa iz 2. do 6. točke prejšnjega člena na podlagi 
sprejetega letnega programa športa, sprejetega 
proračuna občine, sklenjenih neposrednih pogodb z 
izvajalci letnega programa športa oz. sprejetega sklepa 
župana. 

Številka: 671-01/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
6. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter  
Uradne objave Občine Vransko, št.  21/2012, 46/2015, 
54/2016), je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji 
dne 21. 9. 2021 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2022 

 
1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

 

 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  

– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  

-  poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih 
društev in drugih neprofitnih organizacij,  

-  knjižnična in muzejska dejavnost, 
-  gledališka in lutkovna, plesna, glasbena, likovna, 

fotografska, filmska in video dejavnost, 
-  kulturna dejavnost osnovnošolcev, 
-  OI JSKD Žalec,  
-  mediji in avdiovizualna kultura, 
-  prireditve in projekti občinskega pomena (večje 

prireditve, kulturni praznik, pustni karneval, praznik 
dela, občinski praznik, dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  

-  varovanje in obnova kulturne dediščine, 
-  vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno 

infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 146.989,00 
EUR kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, 
sakralnih objektov 5.000,00 EUR 

2. 08031 Obnova cerkve sv. 
Mihaela 12.000,00 EUR 

3. 08004 Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec 46.659,00 EUR 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 7.000,00 EUR 
5. 08032 Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, OI Žalec 
 

600,00 EUR 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 

Kulturnega doma Vransko 
15.000,00 EUR 

7. 
01046 Odplačilo kredita za 
izgradnjo večnamenske športne 
dvorane, del 

7.000,00 EUR 

8.. 

08033 Gasilski muzej Vransko, 
najemnine in zakupnine za 
poslovne objekte (PGD 
Prekopa) 

5.040,00 EUR 

9. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v JZ, za plače, blago in 
storitve – del      

20.000,00 EUR 

10. 
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode za 
program kulture 

6.000,00 EUR 

11. 09004 OŠ Vransko, tekoči 
transferi v javne zavode - del 

3.690,00 EUR 

12. 08020 Prireditve ob državnih 
praznikih 

5.000,00 EUR 

13. 08021 Ostale občinske 
prireditve 

7.000,00 EUR 

14. 08035 Vranski pustni karneval 7.000,00 EUR 

 
Skupaj:  146.989,00 EUR 
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4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 – 08028 Ljubiteljska kultura bo 
potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti. 

5. 

Izjemoma sme župan, skladno z drugim odstavkom 102. 
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, iz 
sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti 
sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega 
razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi 
posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej 
načrtovati.  

Številka: 610/2021                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
7. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 14/2010, Uradne objave Občine Vransko, 
št. 90/2019) in 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 17. redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
sofinanciranja socialnovarstvenih programov  

in programov drugih društev za leto 2022 
 

1. 

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev za leto 2022 zajema sredstva, ki 
jih zagotavlja občina za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev lokalnega pomena v 
Občini Vransko. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2022 so sredstva za 
socialnovarstvene programe in programe drugih društev  
namenjena za:  
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju 
socialnega varstva; 

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih 
otrok; 

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 

- sofinancirane programov zdravstvene preventive in vzgoje; 

- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 

- delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega 
komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih 
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost 
ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa sofinanciranja socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev se bodo sofinancirali različni 
izvajalci programov in projektov:   

-  organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije 
kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v 
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske 
skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave občanov; 

-  invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 
invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih 
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov 
Občine Vransko; 

-  druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja 
kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma za njene občane. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 8450,00 
EUR kot sledi: 

1. 18049001 – programi 
veteranskih organizacij  500,00 EUR 

2. 18049004 – programi drugih 
posebnih skupin  2250,00 EUR 

3. 
20049006 – programi varstva 
drugih ranljivih skupin, od 
tega 

5700,00 EUR 

 Programi letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok 1100,00 EUR 

 Programi ostalih ranljivih skupin 1500,00 EUR 

 Programi humanitarnih 
organizacij 3100,00 EUR 

 
Skupaj:  8450,00 EUR 

4. 

Socialnovarstvene programe in programe drugih društev za 
leto 2022 bo Občina Vransko sofinancirala na osnovi 
javnega razpisa v skladu s potrjenimi merili in kriteriji. 
 

 
 

5. 
 
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 
program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za 
program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 
pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 
 
Številka: 610/2021                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
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J A V N I   R A Z P I S I 

8. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020), 
Pravilnika o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, 
št. 62/98, 109/10 – ZCes-1 in 38/16) in Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne 
objave Občine Vransko št. 87/2019) Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe na območju  

Občine Vransko za zimsko obdobje 2021/2022 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
60.000.00 €. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   

1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest in 
68,13 km javnih poteh in 14,48  km gozdnih cestah in 
nekategoriziranih dovozov do stanovanjskih objektov.   

2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je razdeljen v 
16 sklopov relacij, ki so smiselno zaključene.  

3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 km/uro 
nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 

4. Cena izvajanja zimske službe za pluženje  in 
posipanje cest  je 40,00 EUR/uro. 

5. Obračuna se pripravljenost za izvajanje zimske 
službe za celotno zimsko obdobje do 3 km v višini 
200,00 EUR in nad 3 km v višini 400,00 EUR. 

 
III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 

1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  

 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  
 
1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                           
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
JP 992611 Tešova - Križnik 
JP 916211 Strožnik 
JP 916081 Prilope 
JP 916201 Pestotnik                                                     

dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 27a, 27 in  9                             
dovoz do stanovanjskega objekta Tešova  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem 15 in 17                                        
      
2 . SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
JP 992521 Brode - Selo 
JP 992581 Selski graben      
JP 916173 Brode - Čeplje 
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7 
GC 093155 Selo - Plešnik                                                           
LC 490252 Brode - Vransko 
JP 992651 Brode - R447                                                                  
LC 490251Vransko - trg                                                                                            
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                      
JP 992661 Brode - grič   
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                                                             
JP 992791 Petrol                                                                                                                                                    
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 916271 Brode - Juhart 
JP 916261 Brode -  Mihevc      
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                      
LC 490191 Čeplje - Pondor 
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                                          
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                                                          
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                          
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                             
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                                            
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                         
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                   
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                     
GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                      
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 

PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                        
GC 093152 Vologa - Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 
JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
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5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 
VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 

 
JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 
4a in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       
JP 916421 Podrigel - Bolte                                                                             
JP 992771 Trg - Podgorica   
JP 916034 odcep Praprotnik                                                                
JP 992631 Cerkev - bloki - Videm                                                 
JP 992633 Videm - Bogataj                                                                               
JP 916221 Videm -  po Zavrteh                                                                  
JP 992751 Trg - Maček                                                                            
JP 992781 Soseska - Videm                                                      
JP 916031 Videm - Jošt                                                                                
JP 992632 Videm - Zupanc                                                                 
JP 916331 Trg -  Pristolič                                                                             
JP 992741 Trg - bloki                                                                                     
JP 916341 Trg - Jošt                                                                              
JP 992591 Trg - Podgozd                                                             
JP 916251 Brode -  čistilna naprava                                                                                                                                              
JP 916322 Trg -AP   
LC 490253 Priključek AP Vransko                                                                               
JP 916321 AP - bloki 89, 84                                                                         
JP 992731 Goričan - 447                                                                              
JP 992761 Videm - Terčak - Marelica                                                                              
JP 916032 OŠ -  športa dvorana,                                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 14a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 17f 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 32a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 35a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 82a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 58 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 71b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 64a 
dovoz do Dom sv. Rafaela 144a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 128 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 127  
dovoz do stanovanjskega bloka 130a 
dovoz do stanovanjskega bloka 130b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 135a 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 122b 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 120 
dovoz do zdravstveni dom  Vransko 130d 
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 158  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 118a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 110a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 24a  
dovoz do stanovanjskega objekta Vransko 18a       
vsa parkirišča v naselju Vransko                                                                    
                                                                              
6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA - 

ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                                         
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                                                                                                                                                                     
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                     
JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                            
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                                                          
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           

7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992701 Sp . Limovce - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                                
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                                       
dovoz do stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
  
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
JP 992671  Ločica – Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
JP 916134 Zahomce - Bistan              
JP 916131 Male Zahomce                              
JP 916132 Zahomce - Marko                     
JP 916133 Zahomce - Javoršk 
JP 992721 Ločica - Juteršek 
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar 
JP 916035 odcep Strah 
dovoz do stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 38 in 
46 
 
11. SKLOP CEST (ZAHOMCE- DOL-TABOR) - PLUŽENJE 

- POSIPANJE 
 
JP 992671 Ločica - Zahomce - Dol pri Taboru - del                                   
dovoz do stanovanjskega objekta Zahomce 20 
 
12. SKLOP CEST ( RAVNE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh - del   
JP 916135 Ravne - Podbregar     
 
13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 

POSIPANJE 
 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 

 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                          
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
 
15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 

PLUŽENJE 
       

LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                    
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                 
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
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JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta Prekopa 10, 10a, 10b, 11c, 
12a, 18a in 53.  

                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 

- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2021/2022«, do 19. 10. 2021 in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 22. 10. 2021. 
 
Številka: 4302-08/2021-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 

 

 
9. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2021 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da 
oddajo svojo vlogo za prijavo na  

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v letu 2021  

 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
(Uradne objave Občine Vransko št. 10/2011). 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do 
višine 801,46 EUR. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo, ki je bil objavljen dne 30. 9. 2021 v 
Uradnih objavah Občine Vransko št. 7/2021, na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 
- NE ODPIRAJ - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Rok za oddajo vloge  je 20.10. 2021. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala tričlanska 
komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če 
vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se 
vloga in dopolnitev vloge ponovno pregledata. Nepopolna 
vloga, ki jo vlagatelj v navedem roku ne dopolni v celoti, se 
zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, katere dopolnitev je 
bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega 
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo 
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda 
odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh 
od dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki 
so na strani upravičenca, odločba o izboru upravičenca za 
posamezno lovišče preneha veljati. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v 
času uradnih ur občinske uprave pri Rositi Papinutti (T: 03 
703 28 12; E: rosita.papinutti@vransko.si). 

Številka: 4302-09/2021                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2021                                Franc Sušnik, l.r. 
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Z A P I S N I K I 

10. Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 15. 6. 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, Sonja Cencelj in Marjan 
Pečovnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Brigita Gosak 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Rudolf  Pušnik 
- ostali prisotni: Igor Glušič, Majda Pikl in Janez Lencl 
 
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 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda seje kot sledi: 

- za predlagano točko 14 Letno poročilo JKP, d.o.o. 
Žalec za leto 2020, se uvrsti nova  dodatna točka 15, 
ki se glasi: 

15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 
Dosedanja točka 15 se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 244 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi: 
15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019. 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 245 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje 
in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2020 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 2. obravnava in sprejem 
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko – 1. obravnava 
6. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 1. 
obravnava 
7. Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil za PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri Vranskem – 
obravnava in sprejem 
8. Sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na 
javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v 
letu 2021– obravnava in sprejem 

9. Sprememba Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko – 
obravnava in sprejem 
10. Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21– obravnava in sprejem 
11. Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščine – obravnava in sprejem 
12. Soglasje k Programu dela, finančnem in kadrovskem 
načrtu ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec za leto 2021 – 
obravnava in sprejem 
13. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec – obravnava in sprejem 
14. Letno poročilo JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020 
15. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 
16. Razno 
 
K točki 14 Letno poročilo JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020 
Župan je predal besedo Igorju Glušiču, v. d. direktorja JKP 
d.o.o. Žalec. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom JKP, 
d.o.o. Žalec za leto 2020: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 246 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom JKP, d.o.o. Žalec za leto 2020. 
 
K točki 10 Potrditev sistematizacije delovnih mest v 
Vrtcu Vransko v šolskem letu 2020/21– obravnava in 
sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko Majdi Pikl, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri je sodeloval Peter Reberšek.  
Sledilo je glasovanje o sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šolskem letu 2020/21: 7 glasov ZA, 3 glasovi 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 247 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko, za šol. leto 2021/22.  
K točki 11 Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščine – obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko Majdi Pikl, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri je sodeloval Peter Reberšek.  
Sledilo je glasovanje o sklepu o sofinanciranju neobveznega 
izbirnega predmeta nemščine: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 248 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se v 
šolskem letu 2021/22 odobri sofinanciranje dveh 
dodatnih ur nemščine, 10 mesecev po 158,57 EUR v 
skupnem znesku 1.585,70 EUR. 
 
K točki 9 Sprememba Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko – 
obravnava in sprejem 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in ravnateljice 
OŠ Vransko-Tabor Majde Pikl. Po končani obrazložitvi je 
župan odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o Spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 
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počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 249 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
K točki 15 Končno poročilo o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 
2019 
Župan je predal besedo Janezu Lenclu, predsedniku 
Nadzornega odbora Občine Vransko, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine 
Vransko za leto 2019: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 250 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru Zaključnega računa 
proračuna Občine Vransko za leto 2019. 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. 
redne seje in 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
Župan je podal kratko obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o: 

- zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko s 13. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 251 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko s 13. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 

- zapisniku 10. dopisne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 29. 4. 
2021 do 30. 4. 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 252 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 10. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je po 
elektronski pošti potekala od 29. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Danilo Štante 
- Zanimalo ga je kako je z ureditvijo suhega zadrževalnika na 
Vranskem. 
Župan ja povedal, da so najnovejše informacije v zvezi s to 
zadevo, da naj bi Agencija RS za vode neuspešno izvedla 
razpis za izbor projektanta in za izbor izvajalca odkupa 
zemljišč. S poslancem DZ Aleksandrom Reberškom je 
dogovorjeno, da se bo na Agenciji RS za vode organiziral 
sestanek, na katerem naj bi se pridobilo več informacij, kaj 
se s to zadevo v resnici dogaja. 
 
 
 

Breda Čvan 
- Zanimalo jo je ali bi bilo možno na glavni cesti od 
gasilskega doma v Prekopi proti »Blatom« urediti prehod za 
pešce. 
Župan je povedal, da so na podlagi izdelanega in 
revidiranega projekta »Izgradnja hodnika za pešce v 
Prekopi« z deli uradno začela v petek,  11. 6. 2021. Prehoda 
za pešce ta projekt ne predvideva. Problem za izvedbo 
prehoda  je vidljivost in je zato prehod predviden na najvišji 
točki, ki omogoča vidljivost levo in desno. Pobuda se bo 
ponovno posredovala pristojnim. 
 
Jože Matko 
- Zanimalo ga je kakšno je stanje cest po občini po zadnjem 
deževju. 
Župan je povedal, da se zaradi zadnjega deževja izvajajo 
nujna vzdrževalna dela, ki zagotavljajo prevoznost lokalnih 
cest in javnih poti na območju občine Vransko. Zaradi 
kolesarske dirke po Sloveniji je bilo potrebno prednostno 
urediti cesto od Prapreč do Lipe, ostala dela pa naj bi se 
zaključila nekje do konca junija. 
 
Sonja Cencelj 
- Povedala je, da je bila s strani občanke gospe Hrastovec 
opozorjena, da je na delu ceste od stanovanjskega objekta 
Završnik proti stanovanjskemu objektu Hrastovec udrto 
cestišče, prosila je za ureditev. 
Župan je povedal, da tudi ta zadeva spada v sklop sanacije 
po hudem deževju, zato se bo tudi ta del ustrezno saniral. 
- Povedala je tudi, da jo je klical občan gospod Dani Kos, ki 
ga je zanimalo, kaj se bo še uredilo glede prevelikih hitrosti v 
Praprečah, saj se tam kljub vsej prometni signalizaciji in 
ostalim ukrepom zadeve še vedno niso umirile. 
Župan je povedal, da se bo ta del pobude posredoval Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v ponovno 
proučitev. Povedal je še, da je bilo na zadnjem ogledu tega 
odseka s strani članov sveta ugotovljeno, da je prometna 
ureditev glede vertikalnih in talnih označb zadostna, so pa 
predlagali, da občina nabavi radar, ki naj bi se potem 
prestavljal na različne lokacije po celotni  občini.  
 
Nataša Juhart 
- Zahvalila se je za namestitev košev za odpadke na 
sprehajalni poti Vranko-Stopnik- Čeplje-Brode-Vransko in 
vprašala ali so se ti koši namestili po celotni občini ali samo 
na tej relaciji, v kolikor se niso je podala pobudo za 
namestitev takšnih košev po celotni občini. 
Župan je povedal, da so se ti koši namestili na najbolj 
frekventni sprehajalni poti  v občini Vransko, kjer je bilo 
vedno veliko odvrženih odpadkov. 
 
K točki 3 Zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2020 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Mihaele 
Zupančič. Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v 
kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Zaključnem 
računu proračuna Občine Vransko za leto 2020: 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 253 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun 
Občine Vransko za leto 2020 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« - 2. obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 254 
Občinski svet Občine Vransko v drugi obravnavi 
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko« v predlagani vsebini. 
 
K točki 5 Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Vransko – 1. obravnava 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Marije Jerman. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Vransko v 1. obravnavi: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 255 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko v prvem branju in ga posreduje v 30-dnevno 
javno obravnavo. 
 
K točki 6 Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 
1. obravnava 
Obrazložitev je bila podana s strani župana in Marije Jerman. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri so 
sodelovali Rafael Novak, Peter Reberšek, Jože Matko, 
Kristina Reberšek in Adrijana Ferme. Sledilo je glasovanje o 
Odloku o pokopališkem redu v Občini Vransko v 1. 
obravnavi: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 256 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Vransko v prvem branju in 
ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
K točki 7 Sklep o sofinanciranju nabave gasilskih vozil 
za PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in PGD Ločica pri 
Vranskem – obravnava in sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodeloval Rafael Novak. Sledilo je glasovanje o: 
 
a) sklepu o sofinanciranju nabave gasilskega vozila za PGD 
Prekopa-Čeplje-Stopnik: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 257 
Občina Vransko bo v obdobju 2021-2028 za 
sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik zagotovila 150.000,00 EUR 
in sicer v 84 mesečnih obrokih.  
 
b) sklepu o sofinanciranju nabave gasilskega vozila za PGD 
Ločica pri Vranskem: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 258 
Občina Vransko bo v obdobju 2021-2028 za 
sofinanciranje nabave gasilskega vozila AC 30/65 za 
PGD Ločica pri Vranskem zagotovila 150.000,00 EUR in 
sicer v 84 mesečnih obrokih. 
 
K točki 8 Sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne 
zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini 
Vransko v letu 2021– obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo Rafaelu Novaku, predsedniku 
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe, ki je podal podrobnejšo obrazložitev. Po 
končani obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri sta sodelovala 
Nataša Juhart in Peter Reberšek. Sledilo je glasovanje o 
Sklepu o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na javnih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v letu 2021: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 259 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na občinskih 
cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v letu 
2021 v višini 100 % upravičenih stroškov investicije, tj. 
stroškov izvedbe asfaltne prevleke AC 16 surf B70/100 
A4 debeline 6 cm vključno z DDV, naslednjim 
vlagateljem: 
1. Damjan Hribar, Brode 24 H 
2. Domen Potrpin. Vransko 97 
3. Franc Remic, Čreta 3 
4. Kristijan Martinović, Stopnik 5 
5. Jožef Križnik, Prapreče 7 
6. Zlatka Račič, Stopnik 52 A 
 
K točki 12  Soglasje k Programu dela, finančnem in 
kadrovskem načrtu ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec za leto 
2021 – obravnava in sprejem 
Po podani obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri je 
sodeloval Marjan Pečovnik. Sledilo je glasovanje o soglasju 
k Programu dela, finančnem in kadrovskem načrtu ZD »dr. 
Jožeta Potrate« Žalec za leto 2021: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 260 
Občinski svet Občine Vransko soglaša s Programom 
dela, finančnim in kadrovskim načrtom ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec za leto 2021. 
 
K točki 13 Soglasje k imenovanju direktorice 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec – obravnava in 
sprejem 
Župan je po podani obrazložitvi odprl razpravo, v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o soglasju k 
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec: 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 261 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k 
imenovanju Jolande Železnik za direktorico 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec v obdobju 2022-
2027. 
 
K točki 16 Razno 
Rafael Novak je kot predsednik Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe podal informacije  
v zvezi s sestankom, ki je potekal 8. 6. 2021 v sejni sobi 
gasilskega doma v Prekopi. Tema sestanka je bila 
problematika ceste LC 490 261 Prekopa-Podvrh v naselju 
Prekopa. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.40. 
 
Številka: 0320/2021                                Vransko, 15. 6. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l.r.                                    Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


