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

1. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
občini Vransko v letu 2022 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/2010 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020) Občina 
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v občini Vransko v letu 2022 
 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 

 
2. Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov kulturnih društev in projektov: 
- glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- literarna dejavnost, 
- likovna dejavnost, 
- spletna, fotografska, video in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna in folklorna dejavnost, 
- negovanje ljudskega izročila in nesnovne kulturne   
  dediščine. 
 
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja 
kulturnih programov in projektov imajo tisti izvajalci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 
- da imajo sedež v Občini Vransko, 
- da so vsaj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti  
  na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo    
  pričakovano kakovost, 
-  da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo  
   načrtovanih programov, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, 
- da delujejo na neprofitni osnovi, 
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Vransko, 
- posamezni kulturni izvajalci, ki v predlaganem projektu  
  zagotavljajo ustrezno kakovost, morajo imeti stalno     
  bivališče v Občini Vransko. 
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3. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Sofinancirane bodo naslednje vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev   
  oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev,    
  ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturni projekti, ki so v interesu občine, 
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske  
  kulturne dejavnosti,  
- kulturna izmenjava. 
 
4. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture je v Letnem 
programu kulture v Občini Vransko za leto 2022 namenjenih 
7000,00 evrov. 
 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. 
 
5. Objava javnega razpisa 
 
Javni razpis se objavi na oglasni deski in  na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/. 
 
V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

6. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2021. Vlagatelji lahko vloge v 
času uradnih občinske uprave oddajo osebno na sedežu 
Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Vloga je še pravočasna, če je najpozneje 30. 11. 2021 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2022« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
 
7. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo v času od 1. 12. do 7. 12. 2021 izvedla 
komisija, ki jo v ta namen imenuje župan.  
Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo komisija izvedla na 
podlagi Pogojev in meril za vrednotenje dejavnosti kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Vransko za leto 2022 in jih je Občinski svet Občine 
Vransko sprejel na 18. redni seji 12. 10. 2021. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije lahko dobite na  tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302-10/2021-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 10. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 

2. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2022 
 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 90/2019) in Letnega programa športa v Občini 
Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
7/2021) objavlja Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 

športa v občini Vransko v letu 2022 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko v letu 2022. 

Iz sredstev javnega razpisa se bodo 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. 

3. Razpoložljiva sredstva 

Za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini 
Vransko je za leto 2022 na razpolago 38.869,43 EUR. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in 
področij športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 imajo sedež v občini Vransko; 

 so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj eno 
leto pred dnevom objave javnega razpisa; 

 so ustanovitelji in njihovi člani samo društva s sedežem v 
občini Vransko (velja za zveze športnih društev); 

 programe in področja športa izvajajo pretežno na območju 
občine Vransko in pretežno za prebivalce občine Vransko; 

 imajo za programe in področja športa zagotovljene 
materialne, kadrovske in prostorske pogoje; 

 imajo za programe in področja športa izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
pričakovani stroški izvedbe; 
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 imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva 
in zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih 
programov; 

 izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom o postopku 
in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Vransko, Letnim programom športa v občini 
Vransko za leto 2022 in razpisno dokumentacijo. 

5. Poraba dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. 

6. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/. 

V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 ali 
elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si.  

7. Rok za oddajo in način oddaje vlog 

Vloge je potrebno oddati do 30. 11. 2021, osebno na sedežu 
Občine Vransko, Vransko 59 ali po pošti na naslov Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE 
ODPIRAJ - Javni razpis ŠPORT 2022« z navedbo naslova 
pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je najkasneje 30. 11. 
2021 oddana osebno na sedežu Občine Vransko, prispe po 
pošti ali je oddana na pošti priporočeno. 

8. Odpiranje in ocenjevanje vlog  

Odpiranje in ocenjevanje vlog bo v obdobju od 2. 12. 2021 
do 9. 12. 2021 izvedla komisija, ki jo bo v ta namen imenoval 
župan.  

Komisija bo ocenjevanje vlog izvedla na podlagi Pogojev in 
meril za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Vransko za leto 2022, ki jih je 
Občinski svet Občine Vransko sprejel na 18. redni seji dne 
12. 10. 2021.   

9. Obveščanje o izidu javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
15. 1. 2022. 

10. Dodatne informacije 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite 
na tel. št. 03 703 28 15 ali na elektronskem naslovu 
rudi.pusnik@vransko.si. 

Številka: 4302-12/2021-08                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 10. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 

 

3. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev na območju 
občine Vransko v letu 2022 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev 
na območju Občine Vransko (Uradni list RS, št. 14/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019) razpisuje 
Občina Vransko 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in 

programov drugih društev na območju občine 
Vransko v letu 2022 

 
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 
 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
2. Predmet javnega razpisa  
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega 
programa socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev, organizacij in zvez v letu 2022.  
 
Za izvajanje razpisanih programov je Občina Vransko v 
Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2022 zagotovila  
sredstva v višini 8.450,00 evrov: 
 

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 evrov; 
 

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 evrov;  
 

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.700,00 evrov, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  
ogroženih otrok 1.100,00 evrov, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.500,00 evrov, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 evrov. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. 
 
3. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A - društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo 
posebnim skupinam; 

B - društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe 
za občane Občine Vransko  

C1 - društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, 
ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in 
zdravstveno ogroženih otrok;  

C2 - 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. 
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Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine 
Vransko oziroma na njene občane;  

C3 - 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. 

4. V letu 2022 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- 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; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje; 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, 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.   

5. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s 
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-
javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. 
da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o 
registraciji društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019, če je 
program bil sofinanciran s strani  občinskega proračuna v 
letu 2019, potrjeno na ustreznem organu društva;  
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2022; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o 
številu članov društva, seznam članov z območja občine 
Vransko ter podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji 
posredovati naslednje podatke: 
 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma 
projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  
pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po 
posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer 
vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 
 
 

 

6. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da 
organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;  
- vključenost članov iz občine Vransko; 
- kakovost programov (množičnost vključevanja, sodelovanje 
z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih ...). 

7. Objava javnega razpisa 

Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani 
občine ter v Občinskem informatorju. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/. 
 
V primeru, da vlagatelj nima tehničnih možnosti za pridobitev 
razpisne dokumentacije s spletne strani Občine Vransko, 
lahko le-to dobi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59, po 
obvezni predhodni najavi na telefonsko številko 03 703 28 00 
ali elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si. 

8. Rok in način za oddajo vlog  
 
Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2021. Vlagatelji lahko vloge v 
času uradnih občinske uprave oddajo osebno na sedežu 
Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
Vloga je še pravočasna, če je najpozneje 30. 11. 2021 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALA IN DRUGA DRUŠTVA 
2022« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
9. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa 
 
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo v ta 
namen imenuje župan.  
Ocenjevanje in vrednotenje vlog bo komisija izvedla v času 
od 1. 12. do 7. 12. 2021 na podlagi Pogojev, meril in 
kriterijev za vrednotenje socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine vransko za leto 2022 in jih je Občinski svet Občine 
Vransko sprejel na 18. redni seji 12. 10. 2021. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
10. Dodatne informacije  
 
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št.: (03) 703 12 11 
ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
Številka: 4302-11/2021-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 28. 10. 2021                              Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                             Številka 8/2021 – 28. 10. 2021 
 

5 | S t r a n  

 

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

4. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 

Javnost obveščamo, da od 25. 10. 2021 do 25. 11. 2021 
poteka 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2022, ki ga je Občinski 
svet Občine Vransko v prvem branju sprejel na 18. redni seji 
dne 12. 10. 2021. 

V času javne obravnave bo predlog odloka: 
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 

sobi Občine Vransko, Vransko 59;  
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 

www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 25. 11. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – proračun 2022«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Odlok – proračun 2022«. 

 
Občinska uprava 

 
 

5. Javno naznanilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
javnih površinah v občini Vransko 

Javnost obveščamo, da od 25. 10. 2021 do 25. 11. 2021 
poteka 30-dnevna javna obravnava predloga Odloka o javnih 
površinah v občini Vransko, ki ga je Občinski svet Občine 
Vransko v prvem branju sprejel na 18. redni seji dne 12. 10. 
2021. 

V času javne obravnave bo predlog odloka: 
- v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni 

sobi Občine Vransko, Vransko 59;  
- objavljen na uradni spletni strani Občine Vransko 

www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/  

 
Pripombe na predlog odloka lahko do 25. 11. 2021 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59; 

- po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Odlok – javne površine«; 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko s pripisom »Odlok – javne površine«. 

 
Občinska uprava 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
ki je bila v torek, 21. 9. 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, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, 
Danilo Štante, Sonja Cencelj, Marjan Pečovnik in Rafael 
Novak (od 20.10) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Peter Reberšek 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
- ostali prisotni: Janez Lencl 
- ostali opravičeno odsotni: Majda Pikl 
- mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00 
prisotnih 9 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil 
občinski svet sklepčen. Ob 20.10 se je pridružil še svetnik 
Rafael Novak. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda seje kot sledi: 

- za predlagano točko 4 Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Vransko – 2. obravnava 
in sprejem, se uvrsti nova  dodatna točka 5, ki se 
glasi: 

 
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 2. 
obravnava in sprejem 
 
Dosedanje točke 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10.1 in 10.2), 11, 12 in 13 
se ustrezno preštevilčijo. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda:  

- 9 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 262 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi: 
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 2. 
obravnava in sprejem. 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje:  

- 9 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 263 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vranski za leto 
2021 – obravnava in sprejem 
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko – 2. obravnava in sprejem 
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5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 2. 
obravnava in sprejem 
6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine 
Vransko za leto 2021 
7. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2022 – 
obravnava in sprejem 
8. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022 – 
obravnava in sprejem 
9. Letni program socialnovarstvenih programov in 
programov drugih društev v občini Vransko za leto  2022 
– obravnava in sprejem 
10. Sprememba cene za opravljanje storitev zimske 
službe in pripravljenosti za izvajanje zimske službe v 
občini Vransko – obravnava in sprejem 
11. Premoženjsko pravne zadeve – obravnava in sprejem 
11.1. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 
11.2. Odprodaja neprofitnega stanovanja na naslovu 
Vransko 84 
12. Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu OŠ 
Vransko-Tabor – obravnava in sprejem 
13. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega 
računa Osnovne šole Vransko-Tabor, oddelka Vrtec 
Vransko za leto 2020  
14. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 264 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 16. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Rafael Novak: 
- Vprašal je, kako je z realizacijo javnega razpisa za 
sofinanciranje protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih 
priključkih v Občini Vransko v letu 2021. 
 
Župan je povedal, da sta od štirih projektov, ki so ustrezali 
razpisnim pogojem realizirana dva projekta, pri dveh pa še 
priprava ni dokončana, zato se bo asfaltiranje izvedlo v 
skladu z dogovorom oziroma, ko bo priprava spodnjega 
ustroja cestišča izvedena. 
 
- Vprašal je tudi, kako je z umestitvijo nove obvoznice, ki bi 
nadomestila dosedanjo cesto, ki poteka skozi dvorišče 
kmetije »Adamc« v Prekopi. 
 
Župan je povedal, da  je v zvezi s to zadevo opravil pogovor 
z lastnikom zemljišča, po katerem naj bi tudi potekal del  
obvoznice,  Antonom Fermetom. Pogovor je bil uspešen, 
zato se je predlog za spremembo tistega dela zemljišča 
uvrstil v postopek sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta. V skladu z dogovorom, ki je bil sklenjen 
na seji Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, 8. 6. 2021, v Prekopi pa se 
pričakuje, da bo gospod Jošt realiziral dogovore v zvezi z 
dostopom do tistih parcel, ki so last Občine Vransko in se 
nahajajo neposredno za njegovimi površinami. Po vseh 
zaključenih postopkih v zvezi s spremembami bo možna 
realizacija predlaganih sprememb. 

Nataša Juhart: 
- Na prošnjo občanov Sela in tudi občanov iz drugih območij, 
je podala pobudo za krpanje oziroma sanacijo udarnih jam 
na cestah. 
 
Župan je povedal, da se sanacija udarnih jam na asfaltiranih 
odsekih lokalnih cest in javnih poti pripravlja in bo izvedena 
predvidoma v drugi polovici meseca septembra oziroma prvi 
polovici meseca oktobra. 
 
Kristina Reberšek: 
- Na pobudo  Trškega odbora Vransko je vprašala, kakšni so 
načrti s sanacijo mostu na cesti skozi trg (kjer je bil v 
preteklosti saniran udrt pločnik), podrtega mostu pri »Pak« in 
mostu čez Podgrajščico na cesti proti kampu Podgrad. 
 
Župan je odgovoril, da so za most čez Podgrajščico pri 
kampu že narejeni projekti, sanacija  mostu pri «Pak» 
trenutno poteka, projekt za sanacijo mostu v trgu pod 
kostanji je trenutno v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. 
 
- Vprašala je tudi, ali je glede na to, da se veliko ljudi skupaj 
vozi na delo v Ljubljano, Celje ali kakšno drugo mesto, 
možno, da bi občina uredila kakšno parkirišče, ki bi bilo 
namenjeno izključno za parkiranje prav teh voznikov. 
 
Župan je odgovoril, da je občina od Direkcije RS za ceste 
pridobila brezplačno v last zemljišče nasproti gostišča Grof. 
Na podlagi dogovora je občina na tem zemljišču dolžna 
urediti parkirišče do leta 2023. Parkirišče naj bi obsegalo 
nekje 40 parkirnih mest, ki bodo na voljo prav za takšne 
dnevne uporabnike. 
 
Jože Matko: 
- Zanimalo ga je, v kateri fazi je sanacija plazu na Ropasiji in 
kako je s sanacijo dela ceste na Tešovi kjer je bil položen 
nov asfalt in je ta že poškodovan. 
 
Župan je odgovoril, da  je vlada v zadnjem obdobju 
zagotovila dodatna sredstva za sanacije plazov, zato je 
velika možnost, da bo plaz na Ropasiji kot prva prioriteta 
uvrščen za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo sanacije. 
Na ministrstvu so na čakanju še trije projekti za sanacijo 
plazov, in sicer Selo, Limovce in Zaplanina. 
V zvezi z  novonastalo poškodbo vozišča na cesti na Tešovi, 
sta izvajalec del in nadzorni del ugotovila, da naj bi poškodba 
nastala zaradi izpiranje podlage ob obilnem deževju, ki je 
bilo prav v času priprave podlage cestišča. Predlog za 
sanacijo s strani pristojnih še ni bil podan.  
 
Breda Čvan: 
- Na prošnjo stanovalcev »Vindije« je podala pobudo, da bi 
se v okviru sanacije regionalne ceste (R2-447) na relaciji od 
»Vindije« do Prekope naredila kolesarska steza. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda za izgradnjo kolesarske 
steze na R2-447 posredovala pristojnim službam. Občina je 
znaten del svojih kohezijskih sredstev že namenila za projekt 
izgradnje kolesarskih povezav v Spodnji savinjski dolini. V 
tem sklopu se pripravljajo tudi projekti in izgradnja 
kolesarske povezave z načrtom poti, ki bo potekala od centra 
Žalca do centra trga Vransko, ki ne sovpada z regionalno 
cesto. 
 
- Vprašala je, kdo je pristojen za košnjo v križišču ceste v 
Prekopi, ki pripelje iz smeri Bolske na regionalno cesto, saj je 
križišče zaradi visoke trave zelo nepregledno. 
 
Župan je povedal, da gre tudi v tem primeru za regionalno 
cesto R2-447, zato se bo poziv oziroma pobuda za košnjo v 
tem križišču posredovala vzdrževalnim službam, ki so 
pristojne za regionalno cesto. 
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Marjan Pečovnik: 
- Postavil je vprašanje, ali bi bilo možno, da bi Občina 
Vransko pristopila k izvajanju projekta Prostofer. Gre za 
projekt, ki omogoča brezplačni prevoz občanom, in sicer 
tistim, ki nimajo svojega prevoza oziroma ne morejo koristiti 
javnega prevoza. 
 
Župan je povedal, da ima v sredo, 22. 9. 2021, predstavitveni 
sestanek za projekt Prostofer. V kolikor bo lahko Občina 
Vransko pristopila k izvajanju tega projekta še z kakšno 
drugo občino, bi se lažje pričelo z izvajanjem tega projekta.  
Ena izmed možnosti je tudi, da bi te prevoze opravljal Zavod 
sv. Rafaela Vransko v okviru pomoči na domu.  
 
- Vprašal je tudi, kaj se dogaja z izgradnjo suhega 
zadrževalnika. 
 
Župan je povedal, da so bila uspešno oddana dela za odkup 
potrebnih zemljišč, neuspešno pa so bila oddana dela za 
izvedbene projekte, zato se bo ta razpis ponovil. Iz strani 
ministrstva je zagotovljeno, da se naj bi z gradnjo pričelo v 
letu 2024. 
 
Brigita Gosak (citirano - elektronska pošta): 
- Name se je obrnil g. Pestotnik iz Čepelj, ki je povedal, da 
ima kot lastnik zemljišča priobalnega pasu ob vodotoku 
težavo s poplavljanjem in erozijo zemljišča, ki jo povzroča 
reka Bolska. Živi ob Bolski in ima ob vodi tudi kmetijsko 
zemljišče. Ob vsakem večjem nalivu se gladina reke dvigne 
in mu poplavi zemljišče ter iz leta v leto odnaša dele 
zemljišča. Bolska ima ob nalivih vsako leto višjo gladino in 
vsako leto povzroča na njegovem zemljišču bočno erozijo 
brežine. Prav tako Bolska iz leta v leto povečuje svojo širino 
in s tem zmanjšuje njegovo zemljišče. Od njegovega 
zemljišča v smeri proti Prekopi, je na enem od predelov, 
Bolska naredila dve strugi, v sredini pa je kamenje in tega 
nihče ne uredi. 
Opozoril je tudi na to, da se vas Čeplje iz leta v leto bolj 
razvija, predvsem industrijska cona in novo blokovsko 
naselje in da pri tem nihče ne pomisli, da je vedno več vode, 
ki nima kam odtekati, kar močno vpliva na količino vode v 
strugi. Strug pa nihče ne povečuje in ne poglablja skladno s 
povečanim dotokom. To pa povzroča težave lastnikom 
priobalnega pasa. 
Glede na to, da gospod Pestotnik ni osamljen primer 
lastnikov ob rekah, bi bilo prav, da občina opozori pristojne 
organe (Direkcijo RS za vode) na te težave in v kolikor je 
mogoče najde kakšno rešitev. 
 
Župan je povedal, da bo vprašanje posredovano na Direkcijo 
RS za vode. Trenutno se izvajajo kar obsežna ureditvena 
dela na Bolski, vendar ne na tem območju, ampak višje ob 
vodotoku. 
 
- Vprašala je, kako je z izvedbo projekta zemeljskega plina 
na področju Čepelj. 
 
Župan je povedal, da prva faza plinifikacije ne poteka tako 
kot je bilo dogovorjeno v pogodbenih določilih, glavni razlog 
za to skuša Petrol, d.d. prenesti na občino in na situacijo v 
zvezi z epidemijo  zaradi COVID-19. Zainteresiranim 
odjemalcem trenutno omogočajo dobavo plina z najemom 
cistern in hkrati nižjo ceno plina. Verjetno pa že prva faza 
plinifikacije ne bo izvedene v kratkem, kaj šele ostalo. 
Vprašanje bo posredovano upravi Petrola, d.d. 

 
 
 
 
 

K točki 13 Končno poročilo o opravljenem nadzoru 
Zaključnega računa Osnovne šole Vransko-Tabor, 
oddelka Vrtec Vransko za leto 2020 
 
Župan je predal besedo predsedniku Nadzornega odbora 
Občine Vransko Janezu Lenclu, ki je podal podrobnejšo 
obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl razpravo, v 
kateri so sodelovali Kristina Reberšek, Jože Matko in Brigita 
Gosak. 
Po končani razpravi je župan ugotovil, da se je Občinski svet 
Občine Vransko seznanil s Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru Zaključnega računa Osnovne šole 
Vransko-Tabor, oddelka Vrtec Vransko za leto 2020. 
 
K točki 3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vranski 
za leto 2021 – obravnava in sprejem 
 
Župan je predal besedo vodji SOU Mihaeli Zupančič, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v 
kateri sta sodelovala Jože Matko in Sonja Cencelj. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o rebalansu proračuna 
Občine Vranski za leto 2021:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 265 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Vranski za leto 2021 v 
predlaganem besedilu. 

 
K točki 4 Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Vransko – 2. obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je 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 drugem 
branju:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 266 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine 
Vransko v predlaganem besedilu. 
 
K točki 5 Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko – 
2. obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o Odloku o 
pokopališkem redu v Občini Vransko:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 267 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Vransko v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 6 Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
Občine Vransko za leto 2021 
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev. Po končani obrazložitvi je odprl 
razpravo, v kateri je sodelovala Kristina Reberšek. 
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Župan je po zaključeni razpravi ugotovil, da se je Občinski 
sveta Občine Vransko seznanil s Polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2021. 
 
K točki 7 Letni program športa v Občini Vransko za leto 
2022 – obravnava in sprejem 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodeloval Jože Matko, sledilo je glasovanje o Letnem 
programu športa v Občini Vransko za leto 2022:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 268 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
športa v Občini Vransko za leto 2022 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 8  Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2022 – obravnava in sprejem 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodelovala Kristina Reberšek. Sledilo je glasovanje o 
Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto 2022:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 269 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
kulture v Občini Vransko za leto 2022 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 9 Letni program socialnovarstvenih programov 
in programov drugih društev v občini Vransko za leto  
2022 – obravnava in sprejem 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo, v kateri 
sta sodelovala Rafael Novak in Breda Čvan. Sledilo je 
glasovanje o Letnem programu socialnovarstvenih 
programov in programov drugih društev v občini Vransko za 
leto 2022:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 270 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program 
socialnovarstvenih programov in programov drugih 
društev v občini Vransko za leto  2022 v predlaganem 
besedilu. 
 
K točki 10 Sprememba cene za opravljanje storitev 
zimske službe in pripravljenosti za izvajanje zimske 
službe v občini Vransko – obravnava in sprejem 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Sonja Cencelj, Adrijana Ferme in 
Breda Čvan. Ob 21.32 je župan na željo vodje svetniške 
skupine NSI Jožeta Matka, zaradi posveta svetniške 
skupine, sejo prekinil. Seja se je nadaljevala ob  21.42. 
Sledilo je glasovanje o predlogu spremembe cene za 
opravljanje storitev zimske službe in pripravljenosti za 
izvajanje zimske službe v občini Vransko:  

- 7 glasov ZA,  
- 3 glasovi PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 271 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji sklep: 

- potrdi se povišanje cene storitve zimske službe  
pluženja in posipanja cest  v višini 40 EUR/uro, 
- potrdi se izplačilo pripravljenosti vsem izvajalcem 
zimske službe do 3 km v višini 200,00 EUR in nad 3 km v 
višini 400,00 EUR. 
 
K točki 11 Premoženjsko pravne zadeve – obravnava in 
sprejem 
K točki 11.1 Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2021 
K točki 11.2 Odprodaja neprofitnega stanovanja na 
naslovu Vransko 84 
 
Župan je obrazložitev podal za obe točki hkrati, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodeloval Rafael Novak. Sledilo je 
glasovanje o točki: 
 
- 11.1 Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2021:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 272 
Občinski svet Občina Vransko sprejme Dopolnitev 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
- 11.2 Odprodaja neprofitnega stanovanja na naslovu 
Vransko 84:  

- 10 glasov ZA,  
- 0 glasov PROTI 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 273 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje pričetek 
postopka odprodaje neprofitnega stanovanja na naslovu 
Vransko 84 v izmeri 68,20 m2.  
 
K točki 12 Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu 
OŠ Vransko-Tabor – obravnava in sprejem 
 
Župan je povedal, da je ravnateljica OŠ Vransko-Tabor 
Majda Pikl 21.9.2021 opravičila svojo odsotnost na seji, zato 
se je odločil, da se obravnava točke 12 Soglasje k 
finančnemu in kadrovskemu načrtu OŠ Vransko-Tabor, 
prestavi na naslednjo redno sejo Občinskega sveta Občine 
Vransko. 
 
K točki 14 Razno 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob  22.00. 
 
Številka: 0320/2021                                 
Vransko, 21. 9. 2021 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l.r.                                    Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


