URADNE OBJAVE
OBČINE VRANSKO
VRANSKO, 5. MAJ 2022

VSEBINA
PREDPISI
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za
leto 2021
2. ODLOK o spremembi Odloka o javnem redu in miru v
Občini Vransko
3. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora EUP
ČE02-3/1 v Občini Vransko

Številka 4/2022

ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Vransko za leto 2021.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah med letom 2021 ter o njihovi realizaciji v tem
letu.
Proračun občine Vransko je bil realiziran v naslednjih
zneskih:
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Realizacija
2021

Konto K2/K3
ZAPISNIKI

1

2

4. ZAPISNIK 20. redne seje občinskega sveta

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)

2.992.143,53

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)

2.821.298,57

II. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
PREDPISI
1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto
2021
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 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 Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15
in 54/16) je občinski svet na 21. redni seji dne 12. 4. 2022
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vransko za leto 2021
1.

člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za
leto 2021.
2.
člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
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B RAČUN
NALOŽB

FINANČNIH

TERJATEV

170.844,96
IN
v EUR
Realizacija
2021

Konto K2/K3
1

2

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

/

Kapitalskih deležev (750+751+752)
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

/

deležev (440+441+442+443)
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe

/

kapitalskih deležev (IV.-V.)
C RAČUN FINANCIRANJA

v EUR
Realizacija
2021

Konto K2/K3
1

2

VII. Zadolževanje (500)

/

VIII. Odplačila dolga (550)

176.150,22

IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-5.305,26
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X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

- 176.150,22

XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
XII. Stanje sr. na računih 31. 12.
preteklega leta

-170.844,96
45.865,82

(del 9009 - Splošni sklad za drugo)

3.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021 se
objavi v uradnih objavah Občine Vransko. Splošni in posebni
del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter
dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih
straneh Občine Vransko.

3.
Sklep
o
pripravi
Občinskega
podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora EUP
ČE02-3/1 v Občini Vransko
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2,
Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. 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 župan
Občine Vransko sprejel naslednji

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1
v Občini Vransko
1.člen
(predmet sklepa)

Številka: 007-01/2022
Vransko, 5. 5. 2022

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora EUP
ČE02-3/1 v Občini Vransko (v nadaljevanju: OPPN).
2.člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

2. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v
Občini Vransko
Na podlagi 21. 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 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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 21.
redni seji dne 12. 4. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o javnem redu in miru v
Občini Vransko
1. člen
8. točka 5. člena Odloka o javnem redu in miru v Občini
Vransko (Uradni list RS, št. 15/10 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 3/2022) se spremeni tako, da se glasi:
»8. v strnjenem naselju v času od 22. do 6. ure, ob nedeljah
in praznikih pa ves dan, opravljati dela in dejavnosti, ki
povzročajo hrup (kmetijska sezonska opravila so pri tem
izvzeta),«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.

Številka: 007/01-2022
Vransko, 5. 5. 2022

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

(1) Priprava OPPN je določena v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in Uradne
objave Občine Vransko št. 28/2013, 29/2013, 33/2013,
40/2014, 41/2014, 46/2015, 47/2015, 59/2016, 64/2017,
72/2017 in 78/2018; v nadaljevanju OPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je v OPN, Zakonu o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in v
podzakonskih predpisih.
(3) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN, ki jo je
izdelalo podjetje IUP d.o.o. iz Celja pod številko 9/21, april
2022.
(4) OPPN se izdeluje za del enote urejanja prostora EUP
ČE02-3/1. Opredeljena je namenska raba prostora območje
proizvodnih dejavnosti, s podrobnejšo rabo gospodarska
cona (IG).
3.člen
(območje PPN in predmet načrtovanja OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja v poslovni coni Čeplje,
vzhodno od avtoceste AC A1 Ljubljana–Maribor in zahodno
od naselja Čeplje ter južno od regionalne ceste Šentrupert –
Ločica (RII 0290).
(2) Območje OPPN obsega dve ločeni območji. Območje A
obsega parcele št.: 550/3, 550/4, 550/8, 550/9, 551/2 del in
555/3 del k.o. Prekopa (1010), v obsegu ca 0,37 ha.
Območje B obsega parcele št.: 2629/1, 2635/1, 2636/9,
2636/10 k.o. Prekopa (1010), v obsegu ca 0,88 ha.
(3) Območje in površina območja se v času priprave OPPN
lahko tudi spremenita.
(4) Predmet OPPN je podati pogoje za umestitev objektov na
opredeljenem območju gospodarske cone Čeplje z zunanjo
ureditvijo in pripadajočo ureditev gospodarske infrastrukture
in priključevanja novih objektov na njo.
4.člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne
prostorske dokumentacije Občine Vransko, analize prostora,
idejne zasnove in smernic nosilcev urejanja prostora.
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5. člen
(Vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in
dopolnitev ZN)
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119., 123. in
268. členom Zakona o urejanju prostora.
(1) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
in sprejema OPPN:
-priprava gradiva za pridobivanje mnenj in smernic / 15
dni,
-pridobitev smernic in odločbe o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov OPPN na okolje (v
nadaljevanju CPVO) / 30 + 21 dni,
-priprava osnutka OPPN / 15 dni,
-pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
-priprava dopolnjenega osnutka OPPN / 15 dni,
-javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
-priprava predloga OPPN / 5 dni po potrditvi stališč do
pripomb in predlogov
-pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
-izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
-sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo
ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in
roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno
spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1.RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
2.DARS, Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje,
3.RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4.Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
5.Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
6.Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana,
7.Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5,
Žalec,
8.SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
9.Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
10. ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
(2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot
organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj
odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito
presojo vplivov plana na okolje.
(3) Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so
naslednji:
-Ministrstvo za kulturo,
-Zavod RS za varstvo narave,
-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
-Ministrstvo za zdravje,
-Direkcija RS za vode,
-Zavod za gozdove.
7. člen
(vključevanje javnosti)
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(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo
na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Vransko,
https://www.vransko.si/.
(2) Občina Vransko pripravi javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, v tem času zagotovi
njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in
časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim
naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z
načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(3) Občina Vransko prouči pripombe in predloge javnosti ter
do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN
objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet Občine Vransko sprejme OPPN z odlokom,
ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave
OPPN in objave v uradnem glasilu in izvedbo CPVO, v
kolikor bo potrebna, zagotovi investitor.
(2) Sredstva za izdelavo geodetskega načrta, elaborata
ekonomike in pripravo vseh strokovnih rešitev zagotovi
investitor.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko in
začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Vransko:
https://www.vransko.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor.
Številka: 3506/2020-03
Vransko, 21. 4. 2022

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

ZAPISNIKI
4. Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 15. 3. 2022, ob 20. uri
v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Nataša
Juhart, Adrijana Ferme, Brigita Gosak, Danilo Štante, Peter
Reberšek, Marjan Pečovnik, Rafael Novak in
Kristina
Reberšek
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Sonja Cencelj
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni: Janko Drča, Energetika Projekt, d.o.o., Mojca
Hrastnik, Zavod sv. Rafaela Vransko in Janez Primožič, JKP,
d.o.o. Žalec
- mediji: Savinjska TV
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20.00
prisotnih 10 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je bil
občinski svet sklepčen.
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• Sprejem dnevnega reda
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. 299
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19. redne seje
ter 11. in 12. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2022
- prodaja zemljišč parc. št. 1310/12, k. o. Jeronim in parc.
št. 768/2, k. o. Vransko
- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 1310/12, k. o. Jeronim in parc. št. 768/2, k. o. Vransko
4. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v
Občini Vransko – hitri postopek
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode
6. Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in
razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane
občine Vransko od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ter izdaja
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane
občine Vransko«
7. Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene storitve
pomoči na domu
8.
Letno
poročilo
koncesionarja
za
izvajanje
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na
območju Občine Vransko za obdobje
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
9.
Letno
poročilo
koncesionarja
za
izvajanje
gospodarske javne službe dejavnost operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Vransko v letu 2021
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih
učinkih za leto 2021
11. Sklep o finančni pomoči za lajšanje humanitarne
krize v Ukrajini
12. Vloga Zveze paraplegikov Slovenije za sodelovanje
Občine Vransko pri izvedbi zaključnega mednarodnega
turnirja košarke na invalidskih vozičkih v Športni
dvorani Vransko
13. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 19.
redne seje ter 11. in 12. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri
ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi:
- zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 300
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 19. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko v predlaganem
besedilu.
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- zapisnika 11. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 301
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko v
predlaganem besedilu.
- zapisnika 12. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 302
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko v
predlaganem besedilu.
K točki 6 Poročilo Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi
in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane
občine Vransko od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ter izdaja
soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane
občine Vransko«
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o:
- seznanitvi s Poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene
občane občine Vransko od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 303
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom
Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih
obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko v
letu 2021.
in
- izdaji soglasja k spremembi cene storitve »Priprava in
razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane
občine Vransko«:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 304
Občinski svet Občine Vransko soglaša z dvigom cene
storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za
socialno ogrožene občane občine Vransko« za 6,06
odstotka. Nova cena toplega obroka, ki velja od 1. 3.
2022, je 3,30 EUR.
K točki 7 Izdaja soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoči na domu
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri sta sodelovali Kristina Bogataj in
Adrijana Ferme.
Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoči na domu:
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10 glasov ZA
0 glasov PROTI

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 305
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
storitve pomoč na domu v višini 20,23 EUR. Subvencija
občine (70 %) znaša 14,59 EUR, cena za uporabnike
storitve pa znaša 5,64 EUR na uro. Nova cena velja od 1.
3. 2022.
K točki 5 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
Župan je predal besedo direktorju JKP, d. o. o. Žalec Janezu
Primožiču, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o elaboratu o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode (predlaganih sklepih):
Sledilo je glasovanje o izdaji o sklepih v predloženem
besedilu:
8 glasov ZA
2 glasa PROTI

cena) in sicer:
a) omrežnina za odvajanje komunalne in padavinske
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka,
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Cena omrežnine
Premer
Faktor (EUR/mesec/vodomer)
Z 9,5 %
Št. Vodomera
omrežnine Brez DDV
DDV

b)

Sklep št. 307
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve oskrbe s
pitno vodo (potrjena cena) in sicer:

b)

omrežnina za oskrbo s pitno vodo, določena glede na
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera,
v naslednji višini:
Cena omrežnine
Premer
Faktor (EUR/mesec/vodomer)
Z 9,5 %
Št. vodomera
omrežnine Brez DDV
DDV
1 DN ≤ 20
1
6,7850
7,4296
2 20 < DN < 40
3
20,3550
22,2887
3 40 ≤ DN < 50
10
67,8500
74,2958
4 50 ≤ DN < 65
15
101,7750
111,4436
5 65 ≤ DN < 80
30
203,5500
222,8873
6 80 ≤ DN < 100
50
339,2500
371,4788
7 100 ≤ DN < 150
100
678,5000
742,9575
8 150 ≤ DN
200 1.357,0000 1.485,9150

c)

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
1 Vodarina

Vodarina vključuje stroške vodnega povračila v skladu z
vsakoletnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za
leto 2022 (0,0638 EUR/m3; Ur. l. RS, št. 189/2021).
Sklep št. 308
Občinski svet Občine Vransko določi ceno storitve odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (potrjena
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1

5,6083

6,1411

20 < DN < 40

3

16,8249

18,4233

3

40 ≤ DN < 50

10

56,0830

61,4109

4

50 ≤ DN < 65

15

84,1245

92,1163

5

30

168,2490

184,2327

50

280,4150

307,0544

7

65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN <
100
100 ≤ DN <
150

100

560,8300

614,1089

8

150 ≤ DN

200 1.121,6600 1.228,2177

omrežnina za čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode, določene glede na zmogljivost priključka,
določeno s premerom vodomera, v naslednji višini:
Cena omrežnine
Premer
Faktor (EUR/mesec/vodomer)
Z 9,5 %
Št. Vodomera
omrežnine Brez DDV
DDV
1

DN ≤ 20

1

2,8952

3,1702

2

20 < DN < 40

3

8,6856

9,5107

3

40 ≤ DN < 50

10

28,9520

31,7024

4

50 ≤ DN < 65

15

43,4280

47,5537

5

65 ≤ DN < 80

30

86,8560

95,1073

6

80 ≤ DN < 100

50

144,7600

158,5122

7

100 ≤ DN < 150

100

289,5200

317,0244

8

150 ≤ DN

200

579,0400

634,0488

cena storitve odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode (enota mere: dobavljena pitna voda, ki
se odvaja v javni kanalizacijski sistem v m 3) v višini:

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
Odvajanje komunalne in
1
padavinske odpadne vode
d)

vodarina
(enota mere: dobavljena pitna voda ali
normirana poraba pitne vode v m3) v višini:
Cena (EUR/m3)
Z 9,5 %
Brez DDV
DDV
0,5995
0,6565

DN ≤ 20

2

6

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 306
Občinski svet Občine Vransko potrdi Elaborat o oblikovanju
cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Vransko, št. 212015/17022022, z dne 17. 2. 2022.

a)

1

0,5330

0,5836

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

Št.
1
e)

Cena (EUR/m3)
Z 9,5 %
Brez DDV
DDV

Vrsta opravljanja dejavnosti
Čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode

Cena (EUR/m3)
Z 9,5 %
Brez DDV
DDV
0,8245

0,9028

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

Št. Vrsta opravljanja dejavnosti
Storitve, povezane z greznicami
1
in MKČN

Cena (EUR/m3)
Brez Z 9,5 %
DDV
DDV
0,6180

0,6767
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Sklep št. 309
Cena za omrežnino za:
a) oskrbo s pitno vodo (iz točke Sklepa št. 2a) ,
b) odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode (iz
točke Sklepa št. 3a),
c) čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (iz
točke Sklepa št. 3b),
se uporablja od 1. aprila 2022 dalje.
Sklep št. 310
Cena za:
a)vodarino (iz točke Sklepa št. 2b),
b)storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode (iz točke Sklepa št. 3c),
c)storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode (iz točke Sklepa št. 3d),
d)storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami (iz točke Sklepa št. 3e)
se uporablja od 1. aprila 2022 dalje.
Sklep št. 311
Cene se objavijo na spletni strani JKP Žalec, d.o.o.
K točki 8 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na
območju Občine Vransko za obdobje
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
direktor Energetike Projekt d.o.o. Janko Drča podal odgovore
na vprašanje svetnikov. V razpravi sta sodelovala svetnika
Peter Reberšek in Jože Matko.
Nato je sledilo glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom
koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja
javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 312
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarskih
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine
Vransko za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
K točki 9 Letno poročilo koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe dejavnost operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Vransko v letu 2021
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
direktor Energetike Projekt d.o.o. Janko Drča podal odgovore
na vprašanje svetnikov. V razpravi je sodeloval svetnik
Rafael Novak.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom
koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe
dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na
območju Občine Vransko v letu 2021:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 313
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom koncesionarja za izvajanje gospodarske javne
službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja
toplote na območju Občine Vransko v letu 2021.
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K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov
a) Peter Reberšek (pisno vprašanje) – citirano
»Pred časom je občina Vransko sprejemala, predloge za
spremembo namembnosti zemljišč na območju celotne
Občine Vransko! Zadeva se je zaključila in je bila
posredovana agenciji Kaliopa d.o.o. kjer je uredila vse
potrebno za nadaljnje posredovanje pristojnim organom,
kateri odločajo o spremembi namembnosti!
Ker je po neuradnih informacijah postopek zaključen na
pristojnih službah in odgovori o spremembah namembnosti
parcel v Občini Vransko vrnjeni na agencijo Kaliopa d.o.o.,
me zanima, kdaj bodo znani odgovori oz. odločitve pristojnih
organov o zemljiščih za katere se je podala vloga o
spremembi namembnosti!«
Župan je povedal, da je pisni odgovor, ki ga je naslovil na
gospoda Reberška in ostale svetnike že bil posredovan. V
tem primeru gre za kompleksnejšo vprašanje. Ministrstvo za
kmetijstvo je včeraj to je 14. 3. 2022 na občino poslalo prvo
Mnenje k osnutku Sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Vransko, s katerim je opredelilo
svoje stališče do pobud za spremembo namenske rabe
zemljišč. Med ostalim je zapisano tudi stališče, da je na
območju občine Vransko veliko nezazidanih stavbnih
zemljišč, zato je bilo veliko pobud za spremembo zavrnjenih,
nekaj zahtev oziroma pobud pa si bodo ogledali še na
terenu.
Po končani obrazložitvi župana je podrobnejšo obrazložitev
podala še direktorica občinske uprave Marija Jerman.
Povedala je, da postopek Sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko še ni
zaključen. Občina je že pred leti sprejela sklep o začetku
priprave prostorskega načrta sprememb in dopolnitev. Na
javnem razpisu je bil izbran izvajalec/pripravljavec sprememb
in dopolnitev, to je Kaliopa d.o.o. S strani občine je bilo
pripravljavcu v obravnavo za spremembe namembnosti
poslano cca 140 pobud. Po končani obravnavi so izdelali
osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta, ki so ga nato posredovali na Ministrstvo RS za okolje
in prostor. Ministrstvo je nato razpisalo pridobivanje prvih
mnenj. Prva mnenja so bila podana s strani Ministrstva za
kmetijstvo, Ministrstva za okolje, pristojnih služb s področij
zdravstva, elektrikarjev, komunale, vodarjev, itd. Kot je bili že
prej povedano je 14. 3. 2022 na občino me drugim prispelo
prvo mnenje Ministrstva za kmetijstvo, v katerem je
zapisano, da so od 140 obravnavanih pobud, za samo 9
pobud podali pozitivno mnenje, za ostale mnenje s pridržkom
oziroma negativno mnenje, nekaj predlogov pobud si bodo
ogledali še na terenu. Za večino pobud, za katere je bilo
izdano negativno mnenje, so podali stališče, da je na
območju občine še veliko nezazidanih stavbnih zemljišč, da
se posega na kmetijska zemljišča, ki imajo boniteto večjo od
40 itd., zaradi
vseh navedenih dejstev sprememba
namembnosti, naj ne bi bila upravičena. Pobuda na katero
se navezuje svetniško vprašanje, pa je zaradi posega v
odprt kmetijski prostor, kjer je vzpostavljen GERK in zaradi
dejstva, da ima občina dovolj nepozidanih stavbnih zemljišč,
žal popolnoma negativna. Na prva mnenja pristojnih služb,
bodo s strani občine podane dopolnitve. Po pripravi osnutka
z upoštevanjem prvih mnenj ga pripravljavec spet pošlje na
Ministrstvo za okolje in prostor, ki osnutek nato objavi na
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svoji spletni strani. Občina v tem času razpiše javno
razgrnitev, ki traja 30 dni in javno obravnavo, na katero so
vabljeni vsi, ki so podali pobude. Po končanih 30 dneh se
pobude, ki so bile dopolnjene spet obravnavajo, nato se
pripravijo stališča do podanih pripomb in izdela predlog
prostorskega akta. Predlog se nato pošlje v ponovno
obravnavo za izdajo mnenj oziroma v druga mnenja. Po
izdaji drugih mnenje se le-ta uskladijo in se pripravi končni
predlog Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta, nato se izvede procedura sprejemanje odloka na
Občinskem svetu.
b) Danilo Štante
- Podal je pobudo za postavitev cestnega ogledala na
križišču med JP 992631 Cerkev-bloki-Videm in JP 916 211
Videm-Po Zavrteh (pri stanovanjskih objektih Vransko 179 in
Vransko 180)
Župan je odgovoril, da bo pobuda posredovana v proučitev
predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Vransko.
c) Adrijana Ferme
Vprašala je:
- Ali se bo cesta na mestu kjer je potekala sanacija plazu v
zgornji Zaplanini asfaltirala?
Župan je povedal, da se bo cesta na tem delu asfaltirala
takoj, ko bo možna dobava asfalta.
- Ali bi bila kakšna možnost, da bi se v času obnove
vodovoda Zaplanina - Ločica - Vransko izvedlo kakšno
dodatno asfaltiranje cest v zgornji Zaplanin?
Župan je povedal, da se bodo obnovile samo ceste, ki
potekajo po trasi vodovoda Zaplanina - Ločica Vransko, saj
je projekt obnove vodovoda projekt štirih občin in ne samo
Občine Vransko. Dela obnove vodovoda se naj bi zaključila
še v letošnjem letu, financiranje in poizkusni zagon, pa se naj
bi izvedla v naslednjem letu.
- Zaprosila je za sanacijo udarnih jam na cestah po
Limovcah.
Župan je odgovoril, da se bo zadeva posredovala
koncesionarju za vzdrževanje LC in JP.
č) Kristina Reberšek
Vprašala je:
- Ali so se dejavnosti oziroma meritve okoli Merinščice
izvajale v okviru ureditve suhega zadrževalnika?
Župan je povedal, da v zvezi z izgradnjo suhega
zadrževalnika vsa pripravljalna dela potekajo zelo dobro,
Projekt ureditve Merinščice, Podgrajščice in Cirkovnice ter
izgradnje suhega zadrževalnika na Merinščici, je ocenjen na
13,8 milijonov EUR. V sklopu tega projekta je pristojno
ministrstvo oddalo delo na projektiranju, ki zajema tudi
geološke in geodetske raziskave in meritve. Dela se naj bi
pričela v letu 2023, končala pa v letu 2024.
- Kdaj bo v trgu Vransko postavljeno javno stranišče?
Župan je odgovoril, da naj bi bila postavitev javnega
stranišča izvedena do 1. 4. 2022.
- Kdaj se bo realiziral projekt nove knjižnice na Vranskem?
Župan je povedal, da je bil narejen nabor projektov za
finančno perspektivo 2021-2027, kjer je med drugim tudi
projekt za izgradnjo nove knjižnice na Vranskem. Izdelana je
bila idejna zasnova v kompletu, kar je bil tudi pogoj za
uvrstitev v izbor projektov Savinjske statistične regije. V
naslednjem letu pa naj bi se pričelo s pripravo projektov.
d) Marjan Pečovnik
Vprašal je:
- Ali bi bilo možno, da se na JP 992 621 Vransko-Briše (pri
črpališču pitne vode) zaradi nastalih posedkov, postavi
primerna opozorilna tabla ozirom prometni znak, ki bi
označeval nevarnost na cesti?
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Župan je povedal, da se bo zadeva proučila.
- Kaj je novega v zvezi s sanacijo mostu v trgu Vransko in na
regionalni cesti R2-447 v Brodeh?
Župan je povedal, da so za potrebe sanacije mostu na
regionalni cesti, projekti izdelani, razpis za izbor izvajalca naj
bi bil objavljen v teh dneh, kdaj se naj bi pričelo z deli se
trenutno še ne ve. Za ureditev mostu v trgu Vransko pa se še
vedno pojavljajo težave z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine.
e) Breda Čvan
Vprašala je:
- Ali se lahko s cest po celotni občini odstrani posipni
material, ki se je uporabljal za izvajanje zimske službe?
Župan je povedal, da se bo posipni material, tako kot vsako
leto po končani zimski sezoni, s cest pometel.
f) Jože Matko
Vprašal je:
- Kako poteka sanacija plazu na Ropasiji (JP št. 916101
Ropasija)?
Župan je povedal, da je izvajalec že izbran, z njim je bila
podpisana tudi pogodba, potrebno je podpisati še pogodbo z
ministrstvom, potem se bo lahko pričelo še z deli.
g) Nataša Juhart
- Predala je pobudo občana, ki je predlagal, da bi se zaradi
močnejšega vetra, ki se v zadnjem času pojavlja po občini,
na nekaterih mestih, kjer so že bili, ponovno posadili
drevoredi, da bi se s tem veter oblažil.
Župan je povedal da se bo pobuda proučila.
- Vprašala je, kako poteka projekt izgradnje prehoda za
pešce v Brodeh
Župan je povedal, da je občina po dogovoru z Direkcijo RS
za ceste naročila projekte za hodnik za pešce v Brodeh, za
katere je bilo namenjenih kar veliko denarnih sredstev.
Projekt vodi Direkcija RS za ceste. Težava se med drugim
pojavlja tudi z zemljiščem, za katerega z lastnikom ne pridejo
do skupnega dogovora.
h) Brigita Gosak
- Zanimalo jo je, kaj se dogaja okoli naselja »Grofice« v
Čepljah, gradila se naj dovozna pot.
Župan je povedal, da je investitor formalno pričel z gradnjo
še ostalih 17 stanovanj. Z deli naj bi zaključili do konca
letošnjega leta. Z investitorjem je bilo dogovorjeno, da se ta
dovozna pot, ki je bila narejena s soglasjem lastnika
zemljišča in občine, uporablja samo za potrebe v času
gradnje.
K točki 3 Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2022
- prodaja zemljišč parc. št. 1310/12, k. o. Jeronim in parc.
št. 768/2, k. o Vransko
- Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc.
št. 1310/12, k. o. Jeronim in parc. št. 768/2, k. o. Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo.
Po končani razpravi je sledilo glasovanje:
- predlogu sklepa za prodajo zemljišč parc. št. 1310/12, k. o.
Jeronim in parc. št. 768/2, k. o Vransko ter sklepu o ukinitvi
javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1310/12 k. o.
Jeronim in parc. št. 768/2, k. o. Vransko:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 314
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za
leto 2022, in sicer tako, da se potrdita prodaja zemljišč
parcelna številka 1310/12, k. o. Jeronim in parcelna
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številka 768/2, k. o. Vransko ter sklep o ukinitvi javnega
dobra na nepremičninah parcelna številka 1310/12 k. o.
Jeronim in parcelna številka 768/2, k. o. Vransko v
predlaganem besedilu.
K točki 4 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in
miru v Občini Vransko – hitri postopek
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri
ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o:
- sprejemu Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in
miru v Občini Vransko po hitrem postopku:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 315
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini
Vransko po hitrem postopku.
- sprejemu Odloka o spremembi Odloka o javnem redu in
miru v Občini Vransko
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 316
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini
Vransko v predlaganem besedilu.
K točki 10 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2021
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2021:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 317
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
za leto 2021.
K točki 11 Sklep o finančni pomoči za lajšanje
humanitarne krize v Ukrajini
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o finančni pomoči za
lajšanje humanitarne krize v Ukrajini:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 318
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o
namenitvi 10.000 EUR finančne pomoči za lajšanje
humanitarne krize v Ukrajini. Finančna pomoč se nakaže
na transakcijski račun, ki ga je v ta namen odprla
Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
(TRR: SI56 0214 0001 5556 761, sklic: SI00 870, namen:
Pomoč Ukrajini).
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Številka 4/2022 – 5. 5. 2022
K točki 12 Vloga Zveze paraplegikov Slovenije za
sodelovanje Občine Vransko pri izvedbi zaključnega
mednarodnega turnirja košarke na invalidskih vozičkih v
Športni dvorani Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Peter Reberšek.
Sledilo je glasovanje o podaji soglasja za financiranje
uporabe Športne dvorane Vransko za izvedbo 14. sezone
Regionalne košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel:
- 10 glasov ZA
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 319
Občinski svet Občine Vransko soglaša z financiranjem
uporabe Športne dvorane Vransko za izvedbo 14. sezone
Regionalne košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel 14.
5. 2022 v bruto vrednosti 500 evrov.
K točki 13 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 22.00.
Številka: 0320/2022
Vransko, 15. 3. 2022

Zapisala:
Mateja Godler, l.r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

