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URADNE OBJAVE 
OBČINE VRANSKO 
  

 

VRANSKO, 11. APRIL 2022                              Številka 3/2022 

 

                                    
V S E B I N A 

PREDPISI 

 
1. ODLOK o spremembi Odloka o javnem redu in miru v   
Občini Vransko 

2. DOPOLNITEV NAČRTA ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Vransko za leto 2022 

3. SKLEP o ukinitvi javnega dobra 

4. SKLEP o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2022 

5. SKLEP o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« v letu 2022 
 

JAVNI RAZPISI 

 
6. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2022 

ZAPISNIKI 

 
7. ZAPISNIK 19. redne seje občinskega sveta 

8. ZAPISNIK 11. dopisne seje občinskega sveta 

9. ZAPISNIK 12. dopisne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 

 
10. E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je 
odslej brezplačna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E D P I S I 

1. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v 

Občini Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 20. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel 

O D L O K  
o spremembi Odloka o javnem redu in miru v 

Občini Vransko 

1. člen 

12. člen Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko 
(Uradni list RS, št. 15/10) se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajata 
medobčinski inšpektorat in redarstvo.«  

KONČNA DOLOČBA 

2. člen  

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

Številka: 007/01-2022                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 4. 2022                            Franc Sušnik, l.r. 

 
 

 
2. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem   
Občine Vransko za leto 2022 

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 19. redni seji dne              
7. 12. 2021 sprejel Odlok o proračunu Občine  Vransko  za 
leto 2022, katerega sestavni del je naslednja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_URED4614.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_URED4614.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0246
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D O P O L N I T E V  
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Vransko za leto 2022 

1. člen 

Dopolni se Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2022, sprejet na 19. redni seji Občinskega 
sveta Občine Vransko dne 7. 12. 2021 tako, da se dopolni 
Načrt razpolaganja z zemljišči: 

V obrazec 2a se doda:  

ZAP.  

ŠT. 

ŠIFRA IN IME 
KATASTERSKE 
OBČINE TER     
PARC. ŠT. 

 
POVRŠINA 
PARCELE 
v M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA 
ALI 
ORIENTACIJSKA 
VREDNOST 

1 

1013 Jeronim, 

1310/12 (ID7217386) 36 

 

2 

1012 Vransko, 

768/2 (ID 7217383) 68  

 

SKUPAJ 104 

 

2. člen 

Ostale določbe Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem 
ostanejo nespremenjene. 

3.  člen 

Ta dopolnitev Načrta  ravnanja z stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2022 začne veljati  naslednji dan po 
objavi v Uradnih objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2022                               Župan Občine Vransko  
Vransko, 11. 4. 2022                                Franc Sušnik, l.r. 

 
 

 
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016)  je Občinski svet Občine 
Vransko na 20. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel 
 

S K L E P  
o ukinitvi javnega dobra 

 
1. 

 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. 
1310/12 (ID 7217386) k. o. 1013 Jeronim  v izmeri 36 m2  in 
parc. št. 768/2 (ID 7217383) k. o. Vransko (1012) v izmeri  
68 m2. 

2. 
 
Lastninska pravica iz  točke I. preneha imeti značaj javnega 
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko, matična številka 1357778000. 

 

3. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Številka: 7113-01/2022                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 4. 2022                               Franc Sušnik, l.r. 

 
 
 
4. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2022 

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – 
ZDOsk), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, in 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je 
Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji 15. 3. 2022 
sprejel 
 

S K L E P 
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
Pomoč družini na domu v občini Vransko za  

leto 2022 
 

1. 

Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k predlagani 
ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v 
višini 20,23 EUR na uro storitve.  

2. 

Subvencija iz proračuna Občine Vransko k ceni storitve 

znaša 14,59 EUR na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 5,64 EUR na uro storitve in 
se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za 
dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni 
center za socialno delo. 

Cena za samoplačnike je 20,23 EUR na uro storitve. 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 3. 2022. 

4. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni 
socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini 
Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 
4/2021). 

Številka: 1221-01/2022                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 4. 2022                               Franc Sušnik, l.r.  

 
 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=77822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=79073
http://www.uradni-list.si/1/content?id=80185
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2437/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialnem-varstvu-zsv-h?h=zakon%20o%20socialnem%20varstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2437/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialnem-varstvu-zsv-h?h=zakon%20o%20socialnem%20varstvu
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5. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane 
občine Vransko« v letu 2022 

 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 –ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 21/18 – 
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – 
ZDOsk) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015, 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 20. 
redni seji 15. 3. 2022 sprejel 

 

S K L E P 
o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in 
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene 

občane občine Vransko« v letu 2022 
 

1. 

Cena socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih 
obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko« v 
letu 2022 je 3,30 EUR. 

2. 

Cena iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 3. 2022. 

3. 

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

 

Številka: 122-01/2022                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 4. 2022                               Franc Sušnik, l.r.  

 
 
    

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

6. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko v letu 2022 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 
(Uradne objave Občine  Vransko, št. 9/2021) in Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 79/2018 in 87/2019) Občina 
Vransko objavlja  

J A V N I   R A Z P I S 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja 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 in okvirna višina razpisanih 
sredstev 

Predmet  javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev 
iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 10.000,00 EUR 
za projekte ali dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja na območju 
Občine Vransko. 

Nepovratna sredstva se dodelijo za: 
- državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 

UKREPI: Višina sredstev 
(v EUR): 

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO 

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 

kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov 

 

 

10.000,00 

 

 
3. Cilj javnega razpisa in pogoji za pridobitev pomoči 

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov. 

Z javnim razpisom se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:  

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva; 

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, izboljšanje 
zemljišč; 

- preprečevanje zaraščanja podeželja. 

 Pogoji za pridobitev pomoči so: 

- predložitev predračuna stroškov, za katere se uveljavlja 
pomoč; 

- vris predvidene investicije v katastrski načrt, kadar je 
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali        
nezahtevna agromelioracija in obnova pašnikov; 

- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 
leto 2022. 
 
Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa. 
 
4. Upravičenci  

Upravičenci do pomoči so: 
-     posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost); 
-     kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju Občine Vransko, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju Občine Vransko; 
-     dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 

5. Upravičeni stroški, višina pomoči 

Upravičeni stroški so:  
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 
z ograjo; 

- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=77822
http://www.uradni-list.si/1/content?id=79073
http://www.uradni-list.si/1/content?id=80185
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2437/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialnem-varstvu-zsv-h?h=zakon%20o%20socialnem%20varstvu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2437/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-socialnem-varstvu-zsv-h?h=zakon%20o%20socialnem%20varstvu
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Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. 

Najnižji znesek dodeljene pomoči je 50,00 EUR, najvišji 
znesek pa 500,00 EUR na posamezno kmetijsko 
gospodarstvo.  

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022 – 
do tega datuma morajo biti dela in storitve opravljene ter 
predloženi zahtevki (z dokazili) za izplačilo. 

7.  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 času uradnih ur občinske uprave pa jo 

lahko dobite tudi v tajništvu Občine Vransko, Vransko 59. 

8. Rok in način oddaje vlog 

Rok za oddajo vloge je 12. 5. 2022 do 14. ure. 

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – Javni razpis za kmetijstvo 2022« z navedbo 
naslova pošiljatelja oz. vlagatelja na hrbtni strani kuverte. 

Vlagatelji lahko vlogo pošljejo priporočeno po pošti na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ali jo v času 
uradnih ur občinske uprave oddajo osebno v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59.  

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti 
priporočeno ali do 14. ure osebno oddana v tajništvu Občine 
Vransko, Vransko 59. 

9. Obravnavanje vlog 

Odpiranje vlog bo potekalo 13. 5. 2022 in ne bo javno. 
 
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo 
obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana.  
 
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo, ki jo 
bo na predlog strokovne komisije izdala pooblaščena oseba 
občinske uprave. 
  
Po pravnomočnosti odločbe se bodo medsebojne obveznosti 
med izvajalcem javnega razpisa in upravičencem - 
prejemnikom pomoči uredile s pogodbo. 
 
10. Dodatne informacije 

 
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 - 2/2022                       Župan Občine Vransko                                                    
Vransko, 11. 4. 2022                               Franc Sušnik, l.r.  

 

 
 

 

Z A P I S N I K I 

7. Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta 

 

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

ki je bila v torek, 7. 12. 2021, ob 20. uri v  
Kulturnem domu Vransko. 

 
 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena       
zapisniku)  

- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Nataša 
Juhart, Adrijana Ferme,  Brigita Gosak, Danilo Štante, Sonja 
Cencelj, Peter Reberšek,  Rafael Novak in  Kristina 
Reberšek (od 20.05) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Marjan 
Pečovnik  
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
- ostali prisotni: Suzana Felicijan Bratož, ZKTŠ Vransko 
- mediji: VTV Velenje (Ksenija Rozman)  
 
 
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 20.05 se je pridružila svetnica 
Kristina Reberšek. 
 
•   Sprejem dnevnega reda 

Župan je predlagal razširitev dnevnega reda seje kot sledi: 

- za predlagano točko 10. Soglasje k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko, se uvrsti nova  dodatna točka 11, ki 
se glasi: 

11. Imenovanje predstavnikov Občine Vransko v svet 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za 
mandatno obdobje 2022–2027 

 
Dosedanja točka 11 se ustrezno preštevilči. 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 282 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z uvrščeno novo točko kot sledi: 
11. Imenovanje predstavnikov Občine Vransko v svet 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za 
mandatno obdobje 2022–2027. 

Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje o sprejemu dnevnega reda: 
            -      9 glasov ZA 
            -      0 glasov PROTI 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji dnevni red: 
Sklep št. 283 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 12. 10. 2021 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 – 2. 
obravnava 
4. Odlok o javnih površinah v občini Vransko – 2. 
obravnava 
5. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene 
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-
oskrba) v občini Vransko – obravnava in sprejem 
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6. Sklep o uresničevanju širšega interesa občine v 
primeru izgradnje optičnega omrežja – obravnava in 
sprejem 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2022 – 
obravnava in sprejem 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in 
sprejem 
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2022 – obravnava 
in sprejem 
10. Soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 
11. Imenovanje predstavnikov Občine Vransko v svet 
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za 
mandatno obdobje 2022 - 2027 
12. Razno 

 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z  
12. 10. 2021 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -      9 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 284 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 18. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 

 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov  
 

a) Jože Matko 

- V zvezi z izvajanjem zimske službe ga je zanimalo ali so 
bile kakšne težave. 
Župan je povedal, da je prišlo do časovnega zamika pri 
izvajanju zimske službe, zaradi novih izvajalcev, ki terena še 
ne poznajo dovolj dobro. Ob pojavu težav se je potrebno 
obrniti na sodelavko občinske uprave Rosito Papinutti, 
župana ali pa direktno na izvajalca. Seznam izvajalcev je 
objavljen v informatorju in na spletni strani občine. 
- Opozoril je še na težavo, ki je bila izpostavljena že na 
prejšnji seji v zvezi s situacijo na cesti od dnevnega bara »Pri 
Ančki« v smeri  proti Kampu Podgrad, ki se pojavi predvsem 
pri prometu s kmetijsko mehanizacijo. 
Do težave pride v  zoženem delu cestišča pri  mostu čez 
Merinščico, kjer je enosmerni promet in imajo prednost 
vozila, ki peljejo v smeri proti Kampu Podgrad saj se vozila, 
ki nimajo prednosti ustavljajo pri odseku k stanovanjskemu 
objektu Jesenik. 
 
Župan je povedal, da je bila pobuda posredovana Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter medobčinskemu 
inšpektoratu. Žal je bilo ugotovljeno, da neke zadovoljive 
rešitve tukaj ni, ker za primerno ureditev s strani lastnika 
zemljišča ni soglasja. Prometni znaki za označitev nevarnosti 
so naročeni in se bodo v kolikor še niso, v kratkem postavili.  

b) Danilo Štante 

- Izrekel je pohvalo za opravljanje zimske službe na območju 
trga Vransko in hkrati zaprosil, da bi se površine na območju 
trga posipale tudi s soljo, saj poledenele površine 
predstavljajo veliko nevarnost. 
 
Župan je povedal, da so pločniki in ostale površine v trgu 
posute s peskom. Načeloma se nižinske ceste oziroma te 

površine ne posipajo s soljo, bo pa pobuda kljub temu 
posredovana izvajalcu zimske službe. 
 
K točki 3 Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 
2022 – 2. obravnava 

Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je obrazložitev podal še sam. 
Po končanih obrazložitvah je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Peter Reberšek, Kristina Reberšek in Nataša 
Juhart. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o proračunu Občine Vransko 
za leto 2022: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 285 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
proračunu Občine Vransko za leto 2022 v predlaganem 
besedilu. 

 
K točki 4 Odlok o javnih površinah v občini Vransko – 2. 
obravnava 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Rafael Novak. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o javnih površinah v občini 
Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 286 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o javnih 
površinah na območju občine Vransko v predlaganem 
besedilu. 

 
K točki 5 Pravilnik o subvencioniranju socialno 
varstvene storitve socialnega servisa varovanja na 
daljavo (E-oskrba) v občini Vransko – obravnava in 
sprejem 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Peter Reberšek, Nataša Juhart, Jože Matko in 
Kristina Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o: 
-  sprejemu Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene 
storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v 
občini Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 287 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega 
servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko 
v predlaganem besedilu. 
 

- sprejemu Sklepa o določitvi deleža subvencije občine za 
mesečno naročnino osnovnega paketa E-oskrba v občini 
Vransko za leto 2022: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 288 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o določitvi 
deleža subvencije občine za mesečno naročnino 
osnovnega paketa E-oskrba v občini Vransko za leto 
2022 v predlaganem besedilu. 
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K točki 6 Sklep o uresničevanju širšega interesa občine 
v primeru izgradnje optičnega omrežja 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Peter Reberšek, Rafael Novak, Adrijana  
Ferme in Kristina Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o uresničevanju širšega 
interesa občine v primeru izgradnje optičnega omrežja: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 289 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji sklep: 
Občinski svet Občine Vransko, ugotavlja, da se z 
izgradnjo optičnega omrežja uresničuje širši interes 
občine, zaradi česar se za ta namen lahko ustanovi 
brezplačna služnostna pravica na nepremičninah v javni 
lasti. 
 
K točki 7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2022 – 
obravnava in sprejem 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2022: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 290 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in 
sprejem 

Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o Sklepu o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje  Občine Vransko za leto 2022: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 291 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o 
vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2022 –obravnava 
in sprejem 

Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval svetnik Rafael Novak, ki je predlagal povišanje 
zneskov enkratne denarne pomoči  za novorojence.  
Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je sledilo glasovanje 
o Sklepu o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2022: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 292 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini 
enkratne denarne pomoči za novorojence v občini 
Vransko za leto 2022 kot sledi: 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v 
Občini Vransko se za leto 2022 določi v naslednji višini: 
• 200,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
• 300,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
• 400,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
• 600,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu 
v družini. 
 
K točki 10 Soglasje k Spremembam in dopolnitvam 
Statuta Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 

Župan je predal besedo direktorici Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko Suzani Felicijan Bratož, ki je zadevo 
podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o podaji soglasja k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 293 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k 
Spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko. 
 
K točki 11 Imenovanje predstavnikov Občine Vransko v 
svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za 
mandatno obdobje 2022 - 2027 

Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v 
kateri ni  nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o imenovanju predstavnikov Občine 
Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 
za mandatno obdobje 2022–2027: 
        -    10 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 294 
Občinski svet Občine Vransko imenuje predstavnike 
Občine Vransko v svet Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko za mandatno obdobje 2022–2027 v 
naslednji sestavi: 
- Frančka Lesjak Čvan, Tešova 9, 3305 Vransko, 
- Katja Brezovnik, Prapreče 19, 3305 Vransko, 
- Jasna Ferme, Limovce 7 A, 1222 Trojane. 

 
K točki 12 Razno 

Svetnik Rafael Novak je pozval ostale svetnike, da kot 
prostovoljci sodelujejo v projektu Prostofer. 
Župan je še dodal, da pričakuje predloge za prostovoljce tudi 
od OO RK Vransko, Župnijske Karitas Vransko in Zavoda sv. 
Rafaela Vransko. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.10. 
 
Številka: 0320/2021                                                                                                   
Vransko, 7. 12. 2021 

 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko   ŽUPAN 
Mateja Godler, l.r.                                   Franc Sušnik, l.r. 
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8. Zapisnik 11. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
11. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Vransko 
 

11. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od ponedeljka, 14. 2. 2022, od 
12. ure dalje, do torka, 15. 2. 2022, do 12. ure.  
 

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020). 
 

Članom občinskega sveta je bilo vabilo za sejo z 
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo 
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (11. 
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko - 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 

Dopisna seja je bila sklepčna, saj je glasovalo deset od 
enajstih članov občinskega sveta.  
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
 

1. Mnenje o kandidatkah za direktorico UPI - ljudske 
univerze Žalec 

 

Občinski svet je z 10 glasovi ZA sprejel predlagani dnevni 
red seje. 
 
Sklep št. 295 
Sprejme se naslednji dnevni red 11. dopisne seje: 

1. Mnenje o kandidatkah za direktorico UPI - ljudske 
univerze Žalec 

 
Ad1: Mnenje o kandidatkah za direktorico UPI - ljudske 
univerze Žalec 

 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 
»Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k 
obema kandidaturama za direktorico UPI – ljudske univerze 
Žalec, saj tako kandidatka Franja Centrih kot tudi kandidatka 
Biserka Neuholt Hlastec z dosedanjimi izkušnjami na 
področju izobraževanja odraslih in s predloženima vizijama 
vodenja zavoda za obdobje 2022 – 2027 izkazujeta 
primernost za vodenje UPI – ljudske univerze Žalec.« 
 
Občinski svet je z 10 glasovi ZA predlog sklepa sprejel. 
 
Sklep št. 296 
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k 
obema kandidaturama za direktorico UPI – ljudske 
univerze Žalec, saj tako kandidatka Franja Centrih kot 
tudi kandidatka Biserka Neuholt Hlastec z dosedanjimi 
izkušnjami na področju izobraževanja odraslih in s 
predloženima vizijama vodenja zavoda za obdobje 2022 
– 2027 izkazujeta primernost za vodenje UPI – ljudske 
univerze Žalec. 
 

Dopisna seja je bila zaključena 15. 2. 2022 ob 12. uri. 
 
Številka: 0321-01/2022-08           
Vransko, 15. 2. 2022 
 
Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l.r.                                   Franc Sušnik, l.r. 

 

9. Zapisnik 12. dopisne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
12. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Vransko 
 

12. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po 
elektronski pošti potekala od četrtka, 24. 2. 2022, od 15. 
ure dalje, do petka, 25. 2. 2022, do 9. ure.  
 

Dopisna seja je bila sklicana na podlagi 23.a člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 54/2016 in 94/2020). 
 

Članom občinskega sveta je bilo vabilo za sejo z 
glasovnicama vročeno po elektronski pošti. Gradivo za sejo 
je bilo objavljeno na spletni strani Občine Vransko (12. 
dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko - 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-
obcinskega-sveta/ ).  
 

Dopisna seja je bila sklepčna, saj je glasovalo devet od 
enajstih članov občinskega sveta.  
 

Predlagan je bil naslednji dnevni red seje: 
 

1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2022-2025 - 
investicijski projekt »Čistilna naprava Vransko - II. faza« 

 

Občinski svet je z 9 glasovi ZA sprejel predlagani dnevni red 
seje. 
 
Sklep št. 297 
Sprejme se naslednji dnevni red 12. dopisne seje: 

1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2022-
2025 - investicijski projekt »Čistilna naprava 
Vransko - II. faza« 

 
Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 2022-2025 
- investicijski projekt »Čistilna naprava Vransko - II. 
faza« 

 
Občinski svet je glasoval o naslednjem predlogu sklepa: 
 
»Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2022-2025 se 
spremeni, kot sledi: 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB189-12-0012 Čistilna naprava Vransko - II. faza 

Začetek financiranja: 1. 1. 2019 

Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 370.766,08 EUR 

Proračunski viri: Pred  
l. 2022  
(EUR) 

Leto 2022  
(EUR) 

Leto 
2023     
(EUR) 

PV – EU sredstva 0 151.953,31 0 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

145.976,68 72.836,09 0 

Viri skupaj 145.976,68 224.789,40 0 

Proračunski viri: Leto 2024 
(EUR) 

Leto 2025  
(EUR) 

Po l. 
2025    
(EUR) 

https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/seje-obcinskega-sveta/
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PV – EU sredstva 0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 0 0 0 

 
 
Občinski svet je z 9 glasovi ZA predlog sklepa sprejel. 
 
Sklep št. 298 
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2022-2025 se 
spremeni kot sledi: 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB189-12-0012 Čistilna naprava Vransko - II. faza 

Začetek financiranja: 1. 1. 2019 

Konec financiranja: 31. 12. 2022 

Vrednost projekta: 370.766,08 EUR 

Proračunski viri: Pred 
l. 2022 

(v EUR) 

Leto 2022 
(v EUR) 

Leto 
2023     

(v EUR) 

PV – EU sredstva 0 151.953,31 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

145.976,68 72.836,09 0 

Viri skupaj 145.976,68 224.789,40 0 

Proračunski viri: Leto 2024 
(v EUR) 

Leto 2025  
(v EUR) 

Po l. 
2025     

(v EUR) 

PV – EU sredstva 0 0 0 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

0 0 0 

Viri skupaj 0 0 0 

 
 

Dopisna seja je bila zaključena 25. 2. 2022 ob 9. uri. 
 
Številka: 0321-01/2022-08           
Vransko, 25. 2. 2022 
 
 
Zapisal:                                                Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l.r                                    Franc Sušnik, l.r. 
 
 
 

O B V E S T I L A 

10. E-oskrba na daljavo za varno bivanje na domu je 
odslej brezplačna 
 

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor 
operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori 
Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s 
konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev 
Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega 
socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo 
uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. 
septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z 
vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022. 
 
E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki 
starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča 
samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem 

okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim 
centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, 
če jo uporabniki potrebujejo.  
 
Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki: 
• so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami; 
• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v 
ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za  
koronavirusno boleznijo; 
• jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost; 
• v skladu s predpisi s področja invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in 
postrežbo; 
• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma 
nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi 
kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim 
neželenim dogodkom v okolju. 
 
Uporabnik E-oskrbe lahko asistenčni center na pomoč 
pokliče 24 ur na dan in vse dni v letu, in sicer s preprostim 
pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen v 
njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na 
zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi. Poleg zapestnice 
uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki 
ima prav tako poseben gumb za proženje klica na pomoč, 
hkrati pa detektor tudi samodejno zazna padec in ob tem 
sproži klic v asistenčni center. Uporaba opreme je zelo 
enostavna. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno 
prejeli: 
• varovalni telefon z gumbom za klic na pomoč, 
• zapestnico z gumbom za klic na pomoč, 
• mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč, 
• SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene 
dohodne in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe 
izvajanja storitve E-oskrba, 
• storitve asistenčnega centra 24 ur na dan in vse dni v letu, 
• tehnično pomoč, vzdrževanje, servis. 
 
Za brezplačno namestitev opreme na dom uporabnika bo 
poskrbel Telekom Slovenije. Namestitev je enostavna, brez 
vrtanja in posebnih napeljav. 
 
Namen zagotavljanja storitve E-oskrba je krepitev 
samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja starejšim, 
bolnim in invalidnim osebam na njihovem domu z uporabo E-
oskrbe. 
 
Zainteresirani za naročilo brezplačne storitve E-oskrba lahko 
pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo 
sporočilo na eoskrba@telekom.si, vse informacije so na voljo 
tudi pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. 
 
 
 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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