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P R E D P I S I 

 
1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 
Vransko 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) 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 23. redni seji dne 16. 8. 
2022 sprejel 
 

S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 

Vransko 
 

I. 
 
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Vransko v 
sestavi: 
- predsednica Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko 
- namestnica predsednice Lidija Goričan, Mali Vrh 91, 3327    
  Šmartno ob Paki 
- članica Špela Pečovnik, Brode 24 B, 3305 Vransko 
- namestnica članice Marija Završnik, Prapreče 29, 3305  
  Vransko 

- članica Valerija Jerman, Vransko 69, 3305 Vransko 
- namestnik članice Andrej Semprimožnik, Jeronim 33 A,   
  3305 Vransko 
- član Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko 
- namestnica člana Jadranka Kramar, Vransko 88, 3305 
  Vransko  

II. 
 
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno 
obdobje štirih let. 

III. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave občine Vransko«. 
 
 
 
Številka: 041/2022                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 8. 2022                                 Franc Sušnik, l.r. 
 

 
 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 
s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
 
Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 - ZVO-2), 3., 17., 26., 192. in 
202. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 
92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US, 27/17 - 
ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl. 
US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - 
ZDUPŠOP), 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12 in 22/17), 7. člena Statuta Občine Polzela 
(Polzelan – Uradne objave, št. 4/16), 6. člena Statuta Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 52/13), 6. člena Statuta Občine 
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena  
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 
20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.
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23/17) so občinski sveti občin Braslovče, dne 8. junija 2022, 
Polzela, dne 25. julija 2022, Prebold, dne 30. junija 2022, 
Tabor, dne 13. junija 2022, Vransko, dne 14. junija 2022 in 
Žalec, dne 22. junija 2022, kot ustanoviteljice Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (v nadaljevanju: JKP 
Žalec, d. o. o.) sprejeli 
 

O D L O K 
 o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 

Žalec 
 

1. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 
45/2020) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:  
 

40. člen (prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov) 
 

(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod 
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v last 
občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.  
(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka 
tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:  
- vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo 
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode, 
- vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti 
dokumentacijo (projekt izvedenih del – če je izdelan, elaborat 
geodetskega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega 
omrežja, evidenco priključkov uporabnikov, vodno 
dovoljenje, strokovne podlage za pripravo akta o 
zavarovanju vodnih teles vodnih virov);  
- cenitev vodovodnega omrežja;  
- pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski 
pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o 
pomanjkljivostih na vodovodnem omrežju;  
- sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora biti 
potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno omrežje, da 
bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem 
odlokom in tehničnim pravilnikom. Sprejeti je potrebno tudi 
plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdrževanje 
vodovoda; 
- lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrežje, 
morajo v roku šestih mesecev od prevzema vodovodnega 
omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo 
vodomera v zunanjem vodomernem jašku in cestnega 
ventila; 
- izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus 
hišnega vodovodnega priključka; 
- zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni 
skladno s tehničnim pravilnikom;  
- urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na katerih 
so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja. 

 
2. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in glasilih občin. 
  
Številka: 007-2/2022  
Braslovče, dne  8. junija 2022 
 

Župan 
Občine Braslovče 

mag. Tomaž Žohar 
 

Številka: 3541-0015/2022 
Polzela, dne 25. julija 2022 

Župan 
Občine Polzela 

Jože Kužnik 
 

Številka: 3541-0012/2022 
Prebold, dne 30. junija 2022 

Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

Številka: . 007-0001/2022 
Tabor, dne 13. junija 2022 

Župan 
Občine Tabor 

Marko Semprimožnik 
 

Številka: . 007-01/2022 
Vransko, dne 14. junija 2022 

Župan 
Občine Vransko 

Franc Sušnik 
 

Številka: 007-0020/2022 
Žalec, dne 22. junija 2022 

Župan 
Občine Žalec 

Janko Kos 
 

 
 

R A Z P I S I 

 
3. Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju 
Občine Vransko za zimsko obdobje 2022/2023 

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

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

Vransko za zimsko obdobje 2022/2023 
 
 
I. NAROČNIK  
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
Orientacijska vrednost javnega naročila zimske službe je 
80.000.00 EUR. 
 
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Predmet javnega razpisa je opravljanje zimske službe 
(pluženja, posipanja cest, čiščenje izogibališč, plazov in 
zametov) na območju Občine Vransko. 
   
1. Zimska služba se izvaja na 28,8 km lokalnih cest in 68,13 
km javnih poteh in 14,48  km gozdnih cestah in 
nekategoriziranih dovozov do stanovanjskih objektov.   
2. Javni razpis  opravljanja zimska službe je razdeljen v 16 
sklopov relacij, ki so smiselno zaključene.  
3. Normativ za pluženje in posipanje cest  je 3 km/uro 
nižinske ceste in 2 km/uro višinske ceste. 
4. Cena izvajanja zimske službe za pluženje  in posipanje 
cest  je 50,00 EUR/uro. 
5. Obračuna se pripravljenost za izvajanje zimske službe za 
celotno zimsko obdobje do 3 km v višini 250,00 EUR in nad 
3 km v višini 450,00 EUR. 
 
III. POGOJI 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci: 
1. podjetja,   
2. samostojni podjetniki, 
3. kmetje, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost.  
 
Prednost imajo izvajalci, ki so bližje relaciji pluženja in 
posipanja cest. Izvajalci se lahko prijavijo na en sklop relacij 
ali več sklopov relacij. 
 
IV. RELACIJE ZIMSKE SLUŽBE  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3. člen
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2848
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702
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1. SKLOP CEST (VRANSKO - ROPASIJA - KLANCE - 
KLAKOČOVEC) -  PLUŽENJE 
 
LC 490123 Čreta - Vransko (Vransko - Ropasija)- del                                                           
JP 916401 Klakočovec - sv. Jeronim  
JP 992511 Klakočovec - Klance 
JP 916371 Klakočovec - Bergant 
JP 916381 Klakočovec - Izlakar 
JP 916361 Tešova - Grabnar                                                           
JP 992611 Tešova - Križnik 
JP 916211 Strožnik 
JP 916081 Prilope 
JP 916201 Pestotnik                                                     
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 27a, 27 in  9                                                     
dovoz do stanovanjskega objekta Tešova  19       
dovoz do stanovanjskega objekta Selo pri Vranskem  15 in 
17                                         
      
2. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE)  
-  PLUŽENJE 
                                                                                         
JP 992521 Brode - Selo 
JP 992581 Selski graben      
JP 916173 Brode - Čeplje 
dovoz do stanovanjskega objekta  Stopnik 4, 5 in 7 
GC 093155 Selo - Plešnik                                                           
LC 490252 Brode - Vransko 
JP 992651 Brode - R447                                                                  
LC 490251Vransko - trg                                                                                                                                                          
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                       
JP 992661 Brode - grič   
JP 916302 Brode - graščina                                                                                                                                                                                  
JP 992791 Petrol                                                                                                                                                     
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 916271 Brode - Juhart 
JP 916261 Brode -  Mihevc      
GC 093141 Tršca - Vivoda                                                      
LC 490191 Čeplje - Pondor 
JP 916023 Čeplje - Grofice                                                                                           
JP 916021 Čeplje - Fabrika                                                                                              
JP 916022  Čeplje - AMZS Poligon                                                                                                            
JP 916012  Prekopa - Blate       
dovoz do stanovanjskega objekta Čeplje 15 in 23  
                                                                                    
3. SKLOP CEST (VRANSKO - BRODE - SELO - ČEPLJE - 
PREKOPA) - POSIPANJE 
 
LC 490123  Čreta - Vransko                                                                              
JP 992621 Trg - Gorica - Briše  
JP 992652 Brode - Tršča 
JP 916071 Brode - Zajc  
JP 992601 Brode - Tešova                                                                                                                                                                 
JP 992561  Stopnik  - Skok   
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Starti grad                                                                                                                                                                          
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje                                                                    
JP 992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
LC490261  Prekopa - Podvrh                                                                              
GC 093148 Ropasija  Planinc   
GC 093149 Odcep Ručgar 
                                                                                                                                                                                         
4. SKLOP CEST (VOLOGA - MERINCA - PRAPREČE) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490111 Vransko - Lipa                                      
JP  916161 Kale                                                                                                         
GC 093152 Vologa -  Orehovec                                               
JP 992501 Prapreče - Merinca                             
JP 992491 Kovk                                      
JP 916111 Kovk - Škrabar                                        
JP 916112 Škrabar - Teličnikar                                        
JP 992507 Prapreče - Kropivšek 

JP 992508 Prapreče - Pahole    
JP 992502 Odcep Kocijan                      
JP 992506 Merinca - Dolinšek    
JP 992504 Merinca - Kos 
JP 992505 Merinca - Cencelj 
JP 992503 Merinca - vas 
GC 093147 Odcep Vrhovnik 
GC 093146 Kapus - Prosivnik 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 36 
                                                                                                                                          
5. SKLOP CEST (MALE PRAPREČE - NASELJE 
VRANSKO) - PLUŽENJE – POSIPANJE MALE 
PRAPREČE 
 
JP 992481 Podgrad - Križnik 
dovoz do stanovanjskega objekta   Prapreče 8, 7b, 7c, 6a, 
4a in 3a 
JP 992641 Vransko - Podrigel                                                                       

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

      6. SKLOP CEST (JAKOV DOL - OSREDEK - ZAPLANINA 
- ZAJASOVNIK) -  PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490211 Ločica - Zaplanina - Limovce                                                                         
JP 916191 Zaplanina - Brvar                                                              
JP 916121 Zaplanina - Pider   
dovoz do stanovanjskega objekta Zaplanina 6                                                                                                                                                                                      
JP 992691 Brce - Jakov dol                                                                     
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JP 992692 Brdovlan                                                                   
JP 916381 Ločica - Bokal                                                                            
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 7  
dovoz do  stanovanjskega objekta Vransko 1 
JP 916142 R447 - Hrastovec    
dovoz do  stanovanjskega objekta Zajasovnik 19 in 20                                                          
JP 916051 Osredek                                                 
JP 916052 Osredek - Reberšek 
JP 916311 Osredek - Loka                                           
 
7. SKLOP CEST (SPODNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992701 Sp . Limovce  - Poljanšek  
JP 992702 Limovce - Knez 
 
8. SKLOP CEST (ZGORNJE LIMOVCE) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 992711 Zg. Limovce -  Prosivnik                                                                 
JP 916181 Limovce - Lokan                                                                                        
dovoz do  stanovanjskega objekta Limovce 8 
 
9. SKLOP CEST (ZAPLANINA - KAMNIK) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
  
JP 916151 Zaplanina - Kamnik  
GC 093103 odcep Kamnik                                           
dovoz do  stanovanjskega objekta Zaplanina 3 
 
10. SKLOP CEST (ZAHOMCE - RAVNE - LOČICA) - 
PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
LC 490202 Ločica - Zahomce - Črni vrh- del       
JP 992671  Ločica – Zahomce - Dol pri Taboru - del                                    
JP 916134 Zahomce - Bistan              
JP 916131 Male Zahomce                              
JP 916132 Zahomce - Marko                     
JP 916133 Zahomce - Javoršk 
JP 992721 Ločica – Juteršek  
JP 992681 Ločica - Pestotnik - Grabnar 
JP 916035 odcep Strah 
dovoz do  stanovanjskega objekta Ločica pri Vranskem 38 in 
46 
 

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

        13. SKLOP CEST (ROPASIJA - PTICA) - PLUŽENJE - 
POSIPANJE 
 
JP 916101 Ropasija 
GC 093148 Ropasija - Planina 
GC 093149 odcep Ručgar 
dovoz do stanovanjskega objekta Jeronim 18 in 24 
 
14. SKLOP CEST (ČRETA) - PLUŽENJE 
 
 LC 490123 Čreta - Vransko (Čreta - Ropasija) - del                                                           
 JP 916093 Punčuh 
 JP 916091 Remic 
 JP 916092 Planinski dom Čreta                            
 

      

 15. SKLOP CEST (PREKOPA - VINDIJA - STOPNIK) - 
PLUŽENJE 
 
LC  490261 Prekopa - Podvrh                                                                     
JP  992531 Prekopa - Jevše - Letonja 
GC 093162 Avtocesta - Križ 
JP  916281 Jevše - Stopnik                                                                                  
JP  916 282 Stopnik - Žnidaršič 
JP  992561 Stopnik - Skok 
JP  992562 Stopnik  - Košiča 
JP 916061 Stopnik  -  Zore 
JP 996291 Stopnik - Banovič 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje 
JP 992571  Čeplje - Zaboršt - Stari grad                                                                                                   
JP 992572 Stopnik - Nejč 
JP 996174 Zaboršt - ob avtocesti 
JP 916171 Stopnik - Kosem 
JP 916041  Čeplje - vinogradi                                                                                                                               
JP 916241 Čeplje - Vršnik                                                                                                         
JP 916172 Stopnik  - Greglč                                                                                       
JP 916231  Obrtna cona Čeplje  
Zbirni center Čeplje                                                                    
JP 992815 Čeplje - ob križišču                                                                                                                               
JP 992814 Čeplje - Rojšek                                                                                                         
JP 992811  Čeplje - priključki                                                                                                                               
JP 992441  Prekopa - Čeplje                                                                                                         
JP 916011 Prekopa - Ribarič 
JP 992413 Prekopa - gmajna 
JP 992411 Vindija I 
JP 992412 Vindija II 
dovoz do stanovanjskega objekta  Prekopa 10,10a,10b, 
11c,12a, 18a in 53.  
                                                                                                                                                      
16. SKLOP CEST ( JEVŠE) - PLUŽENJE - POSIPANJE 
 
JP 992532 Jevše - Dešnikar  
GC 093130 Kisovec I in II 
 
V. ROK ZA  ODDAJO PONUDB 
 
Ponudniki oddajo vlogo, ki vsebuje: 
- prijavni obrazec, 
               
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis zimska služba 2022/2023«, do 30. 9. 2022, in 
sicer na naslov Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
VI. ODPIRANJE PONUDB 
Odpiranje ponudb prispelih na javni razpis bo 4. 10. 2022. 

 
 
 

Številka: 4302-07/2022-04                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 31. 8. 2022                               Franc Sušnik, l.r.  

 
 

Z A P I S N I K I 

 
 4. Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

22. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 
ki je bila v torek, 14. 6. 2022, ob 20. uri  

v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c. 
 
 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
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- člani Občinskega sveta: Jože Matko, Breda Čvan, Nataša 
Juhart, Adrijana Ferme,  Brigita Gosak, Marjan Pečovnik, 
Rafael Novak, Sonja Cencelj in  Kristina Reberšek  
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta:  Danilo Štante 
in Peter Reberšek 
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja 
Godler 
- ostali prisotni: Majda Pikl, OŠ Vransko-Tabor  
- 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. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
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. 329 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in 
sprejem 
2. Pobude in vprašanja svetnikov  
3. Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v Občini 
Vransko – hitri postopek 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi 
s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – obravnava in sprejem 
5. Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščina – obravnava in sprejem 
6. Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šol. letu 2022/2023 – obravnava in sprejem 
7. Obnova cestišča in izvedba asfaltne prevleke na JP 
Zaplanina – Pider  št. 916 121 – obravnava in sprejem 
8. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem 
9. Razno 
 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – 
obravnava in sprejem 
Župan je  podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodelovala Brigita Gosak.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 21. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko: 
        -      9 glasov ZA 
        -      0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 330 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 21. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 12. 4. 2022 v 
predloženem besedilu. 
 
Župan je predlagal, da se najprej obravnavata 5 in 7 točka 
dnevnega reda. Svetniki so se s predlogom strinjali. 
 
K točki 5 Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega 
predmeta nemščina – obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri je sodelovala Kristina 
Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o sklepu o sofinanciranju neobveznega 
izbirnega predmeta nemščina: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 

Sklep št. 331 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se v 
šolskem letu 2022/23 odobri sofinanciranje dveh 
dodatnih ur nemščine, 10 mesecev po 158,57 EUR v 
skupnem znesku 1.585,70 EUR. 
 
K točki 6 Potrditev sistematizacije delovnih mest v Vrtcu 
Vransko v šol. letu 2022/2023 – obravnava in sprejem 
Župan je predal besedo ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi 
Pikl, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Po končani 
obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Jože 
Matko, Kristina Reberšek in Nataša Juhart. 
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistematizacije delovnih mest 
v Vrtcu Vransko v šol. letu 2022/2023: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 332 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje število delavcev 
na sistemiziranih delovnih mestih  v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko, za šol. leto 2022/23. 
 
K točki 2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Sonja Cencelj  
(pisno vprašanje prejeto po elektronski  pošti 14. 6. 
2022) – citirano 
Zaradi številnih vprašanj, prosim za pojasnilo trenutnih del in 
morebitnih predvidenih del na Merinščici do izgradnje 
zadrževalnika. Mogoče obrazložitev podate kar na današnji 
seji. 
 
Odgovor župana (elektronska pošta s 14. 6. 2022) – 
citirano: 
Pred sprejetjem OPN V marcu 2008 s katerim se je umestil v 
prostor Suhi zadrževalnik na Merinščici sta bili izvedeni dve 
javni razpravi v letu 2006 in 2007, na katere so bili na 
krajevno običajen in ustaljen način vabljeni vsi občani Občine 
Vransko.  
 
Investitor projekta »Ureditev Merinščice, Podgrajščice in 
Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedbo zadrževalnika na 
Merinščici« je Mininistrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, Sektor za gospodarske javne službe in investicije.  
  
Vabilo na javno predstavitev projekta "Ureditev Merinščice, 
Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko ter izvedbo 
zadrževalnika na Merinščici", ki je bila 2.3.2020. ob I7. uri v 
Kulturnem domu Vransko, Vransko 134,  je bilo lastnikom 
tangiranih zemljišč poslano priporočeno 21. 2. 2020. Iz 
poštne knjige je razvidno, da so vsi prejeli priporočeno 
naslovljeno vabilo. 
   V občinskem informatorju številka  164; februar 2020 pa je 
bilo objavljeno še javno povabilo na predstavitev tega 
projekta, ki je prav tako priloženo. 
 
Za naročnika – investitorja DRSV izdeluje projekte za 
izvedbo in izvaja aktivnosti na terenu firma  Geoportal d.o.o., 
Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. 
 
Mnenja sem, da so vsi zainteresirani občani  imeli dovolj 
možnosti, da so se lahko seznanili s tem za poplavno 
varnost trga Vransko in širše zelo pomembnim projektom. 
Vsi lastniki tangiranih zemljišč pa so vabilo na predstavitev 
projektnih rešitev dne 02.03.2022  dobili na njihov naslov s 
priporočeno pošiljko. Trenutno potekajo cenitve in pogovori z 
lastniki zemljišč za odkupe zemljišč na katerih se bodo 
izvajala gradbena dela.  
 
Na podlagi Vašega vprašanja smo se z investitorjem 
dogovorili, da bo pripravil obsežnejšo predstavitev projektnih 
rešitev za objavo na naši spletni strani. 
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Za podrobnejšo obrazložitev projektnih rešitev, pa župan in 
občinska uprava nista pristojna! 
 
b) Rafael Novak  
(pisna vprašanja prejeta po elektronski pošti 13. 6. 2022) 
– citirano: 
1. Ali bo predlagan rebalans proračuna kot smo se 
pogovarjali na Odboru za gospodarstvo? 
2. Kako potekajo aktivnosti v Prekopi glede nadomestne 
ceste? 
3. Ali se ne bo cesta Zaplanina- Pider  urejala v okviru 
projekta vodovod? 
    
Odgovori župana (elektronska pošta s 13. 6. 2022) – 
citirano: 
- odgovor na 1. vprašanje (Ali bo predlagan rebalans 
proračuna kot smo se pogovarjali na Odboru za 
gospodarstvo?): 
Predlog za rebalans proračuna občine Vranske za leto 2022  
bomo pripravili za septembrsko sejo OS. Trenutno so 
razmere povezane z financiranjem lokalnih skupnosti in pa 
cenovna gibanja na trgu takšna, da je nemogoče na daljši 
rok karkoli realno planirati. 
- odgovor na 2. vprašanje (Kako potekajo aktivnosti v 
Prekopi glede nadomestne ceste?): 
Postopek umeščanja v prostor za nove infrastrukturne 
objekte je zapleten in dolgotrajen. Ministrstvo za kmetijstvo je 
pred kratkim  ( 14.03.2022) podalo mnenje za posege v 
kmetijska zemljišča za  150 predlogov naših občanov  v 
okviru priprave sprememb OPN – Občinskega prostorskega 
načrta ki je v pripravi za javno razgrnitev. MKGP je   v zvezi s 
tem podalo samo 9 (devet) pozitivnih mnenj. Glavni razlog, 
za takšna mnenja uslužbenci MKGP vidijo v obsegu 
nepozidanih stavbnih zemljišč v Občini Vransko. Število le 
teh je po naši oceni med 80 in 100. Menim, da bo OS V novi 
sestavil nujno moral obdavčiti nepozidana stavbna zemljišča. 
Jutri v torek bodo  uslužbenci MKGP na našo zahtevo 
opravljali terenski ogled naših pobud in v sklopu tega jim 
bomo predstavili tudi pobudo za umestitev  obvozne ceste v 
Prekopi na kmetijska zemljišča. 
- odgovor na 3. vprašanje (Ali se ne bo cesta Zaplanina- 
Pider  urejala v okviru projekta vodovod?):  
V sklopu izgradnje vodovoda Zaplanina – Ločica – Vransko, 
ki je na območju Zaplanine praktično že zgrajen je bila 
izvedena in zaključena sanacija asfaltiranega dela lokalne 
ceste v katero so se vgradile cevi omenjenega vodovoda, 
vključno z novo asfaltno prevleko na celotni delu omenjene 
lokalne ceste po kateri poteka cevovod (v dolžini cca 1700 
m). Za JP 916 121 v katero je bil prav tako vgrajen cevovod 
pa je v investiciji vodovoda predvidena sanacija 
makadamskega dela v celotni dolžini 905 metrov s 30 cm 
nasutja in valjanja. Z izvedbo teh del je izvajalec na mojo 
pobudo počakal. Dejstvo je, da bi prvo večje deževje zaradi 
specifičnega poteka tega cestnega odseka in neurejenega 
odvodnjavanja voda odnesla in poškodovala ta del v takšni 
meri, da bi bilo izvajanje predvidenih del nesmotrno in 
negospodarno. 
Zaradi tega sem odločanje o tem, da se na tem odseku uredi 
odvodnjavanje in sanacijo te javne poti zaključi z asfaltno 
prevleko uvrstil kot 7. tečko na 22.redno sejo OS. 
Predvidevam, da bom lahko najkasneje jutri zjutraj 7. točko 
dnevnega reda 22.redne seje OS dopolnil z strokovno 
pripravljenim predračunom. OS predlagam, da s sklepom 
zagotovi potrebna sredstva za dokončno sanacijo te javne 
poti. 
 
c) Nataša Juhart 
- Povedala je, da jo je občanka Slavica Drolc opozorila na 
zaraščeno zemljišče nasproti kapelice nad Sončnimi vrtovi v 
Brodeh. Gospa je prosila, če lahko občina kakorkoli pomaga 
pri čiščenju zemljišča, saj je resnično močno zaraščeno in bi 
ga bilo nujno potrebno očistiti. 

Župan je odgovoril, da je  v tem delu zelo veliko območje, ki 
ni urejeno. Žal je zaraščena parcela v njeni lasti in jo bo zato 
morala lastnica urediti sama. Povedal je še, da tudi, ko se 
izvaja mulčenje ob lokalnih cestah in javnih poteh se lahko to 
izvede v pasu 1,5 m od cestišča, ostalo morajo lastniki urediti 
sami. Občina bo poskrbela, da bo sosednja parcela, ki je v 
lasti občine mulčena v sklopu del na javnih poteh in lokalnih 
cestah. 
- Vprašala je, kdaj se bodo uredile kolesarske poti po občini, 
ki naj bi se urejale v sklopu ureditve državnih kolesarskih 
poti. 
Župan je odgovoril, da je vodja projekta za celjsko regijo iz 
podjetja Simbio, d.o.o. na zadnjem kolegiju županov Spodnje 
Savinjske doline podala poročilo. Žal se projekt ne odvija 
tako kot bi se moral. Med drugim je povedala, da je bil na 
podlagi razpisa izbran izvajalec del za odsek Celje–Žalec. 
Razpis je bil kasneje zaradi podanih pritožb razveljavljen in 
tako vrnjen v začetno fazo, kar bo izvedbo samega projekt 
zopet podaljšalo. 
 
č) Adrijana Ferme 
-  Vprašala je, kaj se dogaja s sanacijo plazu v Zaplanini, 
asfalt na tem delu je že odstranjen. 
Župan je povedal, da je bilo v preteklem mesecu s strani 
koncesionarja vgrajenega že preko 300 ton asfalta. Sanirana 
sta bila večja odseka v Vindiji in v Selu. Trenutno je odprt en 
večji odsek v Zahomcah in dva odseka v Zaplanini, v skupni 
dolžini 130 metrov, ti odseki bodo sanirani v naslednjem 
tednu. Manjši odseki, ki so še označeni  pa bodo sanirani 
nekoliko kasneje.  
 
d) Marjan Pečovnik 
- Vprašal je glede košnje travnika pri plezalni steni na 
Vranskem. 
Župan je povedal, da je travnik v zasebni lasti, in sicer v lasti 
podjetja S5 Projekt, d. o. o., tako, da občina nima pristojnosti 
za košnjo tega travnika, lahko pa se lastnika opozori, da 
zadevo ustrezno uredi. 
 
e) Breda Čvan 
- Zanimalo jo je ali je bila pobuda za ureditev oziroma 
vzpostavitve enosmernega prometa okoli OŠ Vransko, ki jo 
je podala na prejšnji seji,  predana Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 
Župan je povedal, da so si člani Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu zadevo ogledali. Ugotovili so, da 
je za trenutno prometno ureditev veljavno uporabno 
dovoljenje, zato ni razloga, da bi se prometni režim v tem 
delu spreminjal.  Proučevali so tudi predlog za zaris prehoda 
za pešce, ugotovitve bodo znane, ko bodo poslali zapisnik. 
- Povedala je tudi, da je v Prekopi po  novo urejenem 
hodniku za pešce velikokrat opaziti vožnjo z motornimi 
kolesi, kar je zelo nevarno in tudi moteče za občane. 
Vprašala je, kako bi se lahko zadeva uredila. 
Župan je povedal, da se nepravilna vožnja lahko omejuje in 
nadzoruje s strani redarjev in policije, kar se tudi izvaja.  
- Izpostavila je še problematiko kritja primanjkljaja iz leta 
2019 za Vrtec Vransko. 
Župan je odgovoril, da, ko bo s strani šole pripravljen 
zahtevek z ustreznimi dokazili in ga bo občinska  
računovodska služba  potrdila, bo predlog za kritje 
primanjkljaja iz leta 2019 za Vrtec Vransko  uvrščen na sejo 
občinskega sveta. 
 
f) Kristina Reberšek 
- Postavila je vprašanje glede podane pobude za postavitev 
prometnega ogledala na križišču pri stanovanjskem objektu 
Vransko 180 in stanovanjskem objektu Vransko 179. 
Župan je povedal, da je bila tudi ta pobuda obravnavana na 
zadnjem ogledu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, ugotovitve bodo znane, ko bodo poslali zapisnik. 
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g) Jože Matko 
- Povedal je, da je bil opozorjen o slabem stanju ceste na 
Klance, zato ga je zanimalo ali se bo cesta lahko sanirala. 
Župan je povedal, da so bile na tej cesti udarne jame že 
pokrpane, se pa pojavlja problem zaradi same kvalitete 
asfalta 
- Vprašal je kako je z izvedbo projektov, kot je na primer 
most v Podgradu in ostali projekti, kateri se bodo v občini še 
izvajali s strani države. 
Župan je povedal, da je bil Geoportal, d. o. o. izbran za 
projektanta vse teh rešitev, ki jih predvideva idejna zasnova 
projekta »Ureditve Merinščice, Podgrajščice in Cerkovnice 
do vtoka v Bolsko in izgradnjo suhega zadrževalnika, V 
sklopu tega je predvidena gradnja treh mostov. Trenutno 
potekajo cenitve in pogovori z lastniki zemljišč za odkupe 
zemljišč na katerih se bodo izvajala gradbena dela in 
usklajevanje predlogov in rešitev na podlagi katerih se bo 
izdelal DGD projekt. 
 
K točki 3 Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v 
Občini Vransko – hitri postopek 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
je sodeloval Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o: 
 
 - sprejemu Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v 
Občini Vransko po hitrem postopku: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 333 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
dopolnitvi Odloka o turistični taksi v Občini Vransko po 
hitrem postopku.       
 
 - sprejemu Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v 
Občini Vransko: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 334 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
dopolnitvi Odloka o turistični taksi v Občini Vransko v 
predlaganem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – obravnava in 
sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
sta sodelovali  Brigita Gosak in Kristina Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o: 
 
-  sprejemu spremembe Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec (Uradni list RS, št. 45/2020) po hitrem postopku: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 335 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 45/2020) po 
hitrem postopku.  
 
- sprejemu spremembe Odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec (Uradni list RS, št. 45/2020): 
            -       9 glasov ZA 

            -       0 glasov PROTI 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 336 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, št. 45/2020) v 
predlaganem besedilu.   
 
K točki 7 Obnova cestišča in izvedba asfaltne prevleke 
na JP Zaplanina – Pider  št. 916 121 – obravnava in 
sprejem 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri 
so sodelovali vsi prisotni svetniki. 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa, da se izvede 
»Obnova cestišča in asfaltna prevleka na JP Zaplanina-Pider 
št. 916121«: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 337 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep, da se 
izvede »Obnova cestišča in asfaltna prevleka na JP 
Zaplanina-Pider št. 916121«. 
 
K točki 8 Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem 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 potrditvi dopolnitve Načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022: 
            -       9 glasov ZA 
            -       0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet naslednji: 
Sklep št. 338 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Dopolnitev 
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
K točki 9 Razno 
Župan je na vprašanje svetnika Jožeta Matka podal 
obrazložitev v zvezi s sklepom o stroških, ki ga je izdala 
Inšpekcija RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
zaradi opravljenega prevoza in namestitev sesnih mačjih 
mladičev v Zavod mačja hiša v Celje. Povedal je, da so 
takšni stroški enormno visoki, vendar jih je občine glede na 
zakon dolžna kriti. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
 
Številka: 0320/2022                                                                                                   
Vransko, 14. 6. 2022 

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

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


