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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. JUNIJ 2013               Številka 32/2013               

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za 
leto 2012 

2. ODLOK o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko  

ZAPISNIKI 

 
3. ZAPISNIK 16. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko   
 
4. ZAPISNIK 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko  
 
5. ZAPISNIK 12. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
 
6. ZAPISNIK 6. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 
 

AKTI 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2012 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10),  98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št 78/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 
107/10, 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
Objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet 
Občine Vransko na 16. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel 

 
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vransko za leto 2012 

 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2012.  

 
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2012 
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 ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2012. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

 
3. člen 

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
Občine Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 
2012 znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2012  
v EUR 

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

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

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
711 Upravne takse in 
pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje 
zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz 
domačih virov 

 2.928.481 
 

2.343.437 
 

2.011.307 
1.775.527 

 
165.131 

                         70.649 
 

0 
 

332.130 
109.863 

 
1.378 

                          
2.680 

526 
 

   217.682 
                      

                     136.524 
           50.697 

             
85.826                      

 
          

0 
0 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih 
institucij 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 

 
448.520                    
448.520               

 
               
  

                  2.785.511 
 

853.861                    
                     175.639 

 
29.155 

                    
552.654        

 
62.704 

                   33.710 
 

1.099.582                       
110.994                     
507.296 

 
73.424 

 
407.868 

 
 

683.921 
683.921 

 
 

148.147 
4.797 

 
 

143.351 
 

142.969 
 
 
 
 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2012  
v EUR 

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

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

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

441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                                                                               
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

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

0 
 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2012  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega 
dolga 

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

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

 

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

                        0 
             0 

0 
                             

141.802                  
141.802              
141.802                 

                    
 

1.167 
 
           
 
 

 -141.802     
                            
 

-142.969   
 
 
                                

                18.665                
 

 
 

4. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2012 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator - Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 410/2012-0321 
Vransko, 20.6.2013 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
2. Odlok o spremembi Odloka o spremembi o 
nadomestilu stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave Občine Vransko, št.  
21/2012) je Občinski svet  Občine Vransko na 16. redni seji 
dne 20. 6. 2013 sprejel 

 
O D L O K 

o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 

območje Občine Vransko 
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1. člen 
 

Črtata se drugi in tretji stavek 1. člena Odloka o spremembi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 106/09).  

 
2. člen 

 
Ostale določbe Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 106/09) ostanejo 
nespremenjene. 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko.  
 
Številka: 4261/2013 
Vransko, 20. 6. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

ZAPISNIKI 

3. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko   
 

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

ki je bila v četrtek, 20. junija 2013, ob 19. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša 
Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Jože 
Matko, Aleksander Reberšek, Janez Lencl, Anton Homšak, 
Nataša Urankar, Marjan Pečovnik (od 19:15 dalje); 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Rudolf Pušnik; 
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; 
- Nadzorni odbor: Bojan Radulj (od 20:05 dalje); 
- opravičeno odsotni: Miha Pečovnik (predsednik NO), Majda 
Pikl (ravnateljica OŠ Vransko – Tabor); 
- JKP Žalec d.o.o.: direktor Matjaž Zakonjšek, Igor Glušič, 
Nives Halužan; 
- ostali prisotni: Rasta Javorsky (k tč. 9), Ludvik Krajnc (k tč. 3), 
Marko Krajnc (k tč. 3); 
- predstavniki medijev: Metka Pirc (Novi tednik). 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 
10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Župan predlaga umik 6. točke (Ekonomska cena vrtca od 
1.6.2013 dalje) z dnevnega reda seje ter razširitev dnevnega 
reda seje z naslednjimi točkami: 
7. Soglasje k sistematizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec 
Vransko za š.l. 2013/2014 
10. Soglasje k prenosu koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih 
11. Odlok o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko 

Točke dnevnega reda se glede na predlagan umik z dnevnega 
reda iz razširitev dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 

Pripomb na podana predloga umika z dnevnega reda in 
razširitve dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje: 
- 10 glasov ZA umik točke 6 (Ekonomska cena vrtca od 
1.6.2013 dalje) z dnevnega reda 
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko 7 - Soglasje k 
sistematizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za š.l. 
2013/2014 
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko 10 - Soglasje k 
prenosu koncesije za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti 
na področju zobozdravstva odraslih 
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s točko 11 - Odlok o 
spremembi Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko 
- 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote 

Sklep št. 268 
Sprejme se predlagan umik točke 6 (Ekonomska cena vrtca od 
1.6.2013 dalje) z dnevnega reda 16. redne seje. 

Sklep št. 269 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 16. redne 
seje s 7. točko: Soglasje k sistematizaciji OŠ Vransko – Tabor, 
OE Vrtec Vransko za š.l. 2013/2014. 

Sklep št. 270 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 16. redne 
seje z 10. točko: Soglasje k prenosu koncesije za opravljanje 
javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva 
odraslih. 

Sklep št. 271 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 16. redne 
seje z 11. točko: Odlok o spremembi Odloka o spremembi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko 

Sklep št. 272 
Sprejme se naslednji dnevni red 16. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 
16.4.2013,  11. korespondenčne seje z dne 6.5.2013 in 3. 
izredne z dne 11.6.2013 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju gospodarskih družb za 
leto 2012 in informacija o rezultatih poslovanja  družb, zadrug 
in samostojnih podjetnikov Celjske/Savinjske regije 
4. Obravnava predloga JKP Žalec k elaboratu oblikovanja cene 
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in elaboratu 
oblikovanja cene odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 
5. Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine Vransko 
za leto 2012  
6. Soglasje k sistematizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec 
Vransko za š.l. 2013/2014  
7. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole 
Risto Savin Žalec 
8. Mnenje o prijavljeni kandidatki za ravnateljico II. osnovne 
šole Žalec  
9. Soglasje k prenosu koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih 
10. Odlok o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko 
11. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje 
z dne 16.4.2013, 11. korespondenčne seje z dne 6.5.2013 in 
3. izredne z dne 11.6.2013 

Pripomb na predložene zapisnike 15. redne seje, 11. 
korespondenčne seje in 3. izredne seje ni, zato sledi 
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glasovanje:  
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 15. redne seje 
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje 
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 3. izredne seje 

Sklep št. 273 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje z dne 16. 4. 2013 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 274 
Potrdi se zapisnik 11. korespondenčne seje z dne 6. 5. 2013 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 275 
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje z dne 11. 6. 2013 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Nataša Juhart (pisno vprašanje): Ker ugotavljamo, da je 
leseni most čez Bolsko v Brodeh v zelo slabem stanju, me 
zanima ali imamo kaj možnosti da se most sanira,ker postaja 
prehodnost le tega že vprašljiva? 

 Župan: Most v osnovi ni slab, poškodovani so le robni venci. V 
gozdu, ki je v lasti Občine Vransko smo v mesecu maju 
posekali 26 m3 lesa, od tega cca 8 m3 kostanja, ki je že 
razrezan in pripravljen za obnovo ograje mostu v Brodeh ter 
izdelavo deponij za posipni material, ki so nujno potrebne za 
ekonomično izvajanje zimske službe. Most bo torej saniran v 
bližnji prihodnosti.  

 b) Nataša Juhart (pisno vprašanje): Zanima me tudi ali se 
lahko sanirajo udarne jame na mostu čez Bolsko proti CVV, ali 
je morda predvidena kakšna druga sanacija? 

Župan: Pred časom, ko je v neurju tam odneslo del ceste, je bil 
izveden razrez asfalta in tam je sedaj udarna jama, ki jo 
vzdrževalci lokalnih cest in javnih poti redno zasipajo, vendar 
se ob vsakem deževju znova pojavi. Pričakujem, da bo v 
naslednjih štirinajstih dneh izvajalec vzdrževanja lokalnih cest 
in javnih poti v občini izvedel krpanje udarnih jam z vročo 
zalivno maso.  

c) Jože Matko: V kateri fazi je razpis za obnovo ceste na 
Tešovo? 

Župan: S projektom rekonstrukcije ceste na Tešovo 
kandidiramo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje, za 
zagotovitev lastne udeležbe pa pričakujemo tudi sredstva na 
osnovi 21. In 23. člena Zakona o financiranju občin pri 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pričakujemo, 
da bodo rezultati razpisov znani do konca meseca julija.  

č) Jože Matko: Kako je z vzdrževanjem makadamskih cest? 
Npr. ceste v Prilope in pa na Planino? Ali bi bilo mogoče 
pripraviti kakšen razpis? 

Župan: Gre za gozdne ceste, za katere program vzdrževanja 
pripravlja Zavod za gozdove, občina pa nato odda javno 
naročilo oz. izbere izvajalca del. Cesto na Planino smo v 
sklopu vzdrževanja gozdnih cest temeljito obnovili leta 2011. 
Za letos je za vzdrževanje gozdnih cest Zavod za gozdove že 
pripravil nov program. Težišče bo na gozdni cesti Zaboršt – 
Kuhar. Pri zavodu se bomo pozanimali, kdaj bo cesta na 
Planino zopet na vrsti. Če se bodo držali ustaljenega ciklusa 
obnove na štiri leta pričakujem, da bi lahko bila na vrsti zopet 
prihodnje leto. 

d) Vladimir Rančigaj: Pred leti sem že opozoril na hrup z 
avtoceste. DARS je takrat obljubil ozelenitev okolice avtoceste, 
vendar potem niso storili ničesar.   

Župan: Gre za problem, zaradi katerega je bilo izvedenih že 
precej aktivnosti. Zelo se je angažiral tudi vaški svet v Brodeh. 
Tako je DARS na našo zahtevo zasadil preko 3000 sadik, 
vendar pa so jih vzdrževalci DARS-a nato že naslednjo sezono 
košnje temeljito pokosili. Zaradi dokazovanja DARS-u je dala 
občina izdelati tudi elaborat o razlikah med projektiranim in 
dejanskim stanjem zasaditve, katerega vam lahko tudi 
posredujemo na vpogled. Kljub temu pa je DARS glede tega 
problema neodziven, saj vztraja na stališču, da so ravni hrupa 
takšne, da ne zahtevajo posebnih ukrepov. Zato menim, da 
pravega upanja za to, da bi v doglednem času dosegli 
ozelenitev tega območja ni. Še najbližje realizaciji je po mojem 
vedenju protihrupna ograja na odseku med AC bazo in 
Malopravi, katero pa je DARS uvrstil v svoj program, vendar pa 
v tem trenutku ne znam povedati, kdaj točno bo realizirana.  

e) Justin Sedeljšak: Kdaj lahko pričakujemo nadaljevanje 
obnove ceste Prapreče – Vologa? 

Župan: Sedaj je prioriteta rekonstrukcija ceste na Tešovo, 
ostale ceste pridejo na vrsto zatem. Če bomo uspešni na 
razpisu MKO, bi lahko letos obnovili celoten odsek ceste na 
Tešovo in nato že naslednje leto nadaljevali proti Vologi. Se bo 
pa cesta na Vologo do takrat seveda še naprej redno 
vzdrževala. 

f) Aleksander Reberšek: Občina Vransko naroča dela preko 
javnega razpisa, kar je seveda v korist krajanov in občine, me 
pa zanima, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi za to najeli 
domača podjetja oz. tista, ki prihajajo iz občine Vransko? 

Župan: Občina Vransko oddaja dela v skladu z zakonom. Vsa 
večja naročila objavljamo na portalu javnih naročil. Postopek 
odpiranja ponudb je javen, prav tako tudi pogajanja s 
ponudniki, ki sledijo odpiranju ponudb. V zadnjem času smo 
oddajali šest ali sedem takšnih naročil in le na dve se je odzval 
tudi en domači ponudnik, ki pa je s ponudbeno ceno bistveno 
presegel ceno najugodnejšega ponudnika. 

g) Aleksander Reberšek: Name se je obrnila gospa Marija 
Papež, katero zanima, kdaj boste ob potoku postavili mejnike, 
kakor ste ji obljubili. 

Župan: Jaz nisem ničesar obljubil. Odmero vodotoka skozi 
Čeplje so ji obljubili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor 
oz. DARS-a, ko so urejali vodotok skozi Čeplje, česar pa potem 
niso izvedli. Gospa se naj obrne na pristojno pisarno Agencije 
republike Slovenije za okolje v Celju.  

h) Aleksander Reberšek: Tik ob cesti proti Lesarji je nekdo 
stresel odpadni material, zemljo in pesek. Ta material bi bilo 
potrebno odstraniti z roba ceste. 

Župan: Ta material je bil stresen na privatno površino, ker 
cesta ni občinska. Vsi vemo, kdo je material stresel in menim, 
da ni primerno, da bi občina začela s prakso odstranjevanja 
nelegalno odloženega odpadnega gradbenega materiala. 
Material bi namreč moral odstraniti lastnik zemljišča; to so 
Nastrani, ki pa jih ni tukaj in zato domačini odpadni gradbeni 
material odlagajo prav na njihovo zemljišče.    

i) Aleksander Reberšek: Železni pokrov pri Kulturnem domu 
Vransko ponoči, ko se preko njega vozijo avtomobili, ropota, 
zaradi česar se okoliški prebivalci ponoči zbujajo. Ali bi se 
lahko to uredi?  

Župan: Gre za jašek, ki je sestavni del komunalne vodne 
infrastrukture, zato prosim navzoče predstavnike JKP Žalec, da 
zadevo vzamejo resno in težavo odpravijo. 

Igor Glušič (JKP Žalec d.o.o.): Zadeva bo urejena do 
naslednjega petka. 
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Ad3: Seznanitev s poročili o poslovanju gospodarskih 
družb za leto 2012 in informacija o rezultatih poslovanja  
družb, zadrug in samostojnih podjetnikov 
Celjske/Savinjske regije 

Župan poda obrazložitev točke ter nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o sprejemu 
ugotovitvenega sklepa: 11 glasov ZA sprejem ugotovitvenega 
sklepa 

Sklep št. 276 
Občinski svet se je seznanil s poročili o poslovanju za leto 
2012 naslednjih gospodarskih družb: 
- JKP Žalec d.o.o. 
- Energetika Vransko d.o.o. 
- Sipro d.o.o. 
- Energetika Projekt d.o.o. 

Ad5: Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine 
Vransko za leto 2012 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. K 
razpravi se priglasi Janez Lencl. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA sprejem zaključnega računa za leto 
2012 

Sklep št. 277 
Potrdi se Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2012 v predloženi obliki in vsebini. 

Ad7 in ad8: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet 
Glasbene šole Risto Savin Žalec in Mnenje o prijavljeni 
kandidatki za ravnateljico II. osnovne šole Žalec  

Uvodno obrazložitev 7. in 8. točke dnevnega reda poda župan 
ter preda besedo predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Janez Lenclu, ki 
občinskemu svetu predstavi mnenji oz. predloga pristojne 
komisije. Župan nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem sklepa, 11 
glasov ZA izdajo pozitivnega mnenja  

Sklep št. 278 
Občinski svet Občine Vransko imenuje Ano Bogataj, Vransko 
110b, 3305 Vransko, za predstavnico ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec.   

Sklep št. 279 
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje  h 
kandidaturi Petrovič Pražnikar Petre, Parižlje 51a, 3314 
Braslovče, za ravnateljico II. Osnovne šole Žalec. 

Ad6: Soglasje k sistematizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE 
Vrtec Vransko za š. l. 2013/2014 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA 
sprejem sklepa o izdaji soglasja  

Sklep št. 280 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje OŠ Vransko-Tabor 
k  predloženi sistemizaciji delovnih  mest za OE vrtec Vransko 
za šolsko leto 2013/2014. 

Ad9: Soglasje k prenosu koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva 
odraslih 

Obrazložitev točke poda župan ter preda besedo Rasti 
Javorsky, ki občinskemu svetu predstavi razloge za prenos 
koncesije. Župan nato odpre razpravo, v kateri sodeluje Janez 
Lencl. Po končani razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA 
sprejem sklepa o soglasju k prenosu koncesije. 

Sklep št. 281 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k prenosu 
koncesije Zasebne zobne ambulante Rasta Javorsky, dr. dent. 
med., Vransko 130 D, 3305 Vransko in prenos vseh pravic in 
obveznosti, ki jih določa pogodba o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju 
zobozdravstvenega varstva odraslih za območje občine 
Vransko št. 141-03/1/2002-KJ z dne 27.09.2002, na novo 
podjetje MELADENS storitve in svetovanje d.o.o., Vransko 130 
D, 3305 Vransko, katerega nosilka dejavnosti je Rasta 
Javorsky. 
Občina Vransko izda na podlagi tega sklepa/soglasja novo 
odločbo o podelitvi koncesije, občinski svet pa pooblašča 
župana Občine Vransko za podpis pogodbe o prenosu 
koncesije. 

Ad10: Odlok o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko 

Župan poda obrazložitev točke. Nato odpre razpravo. Ker se 
nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA 
sprejem spremembe odloka po hitrem postopku, 11 glasov ZA 
sprejem spremembe odloka 

Sklep št. 282 
Odlok o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko se sprejme po hitrem postopku. 

Sklep št. 283 
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v 
Uradnih objavah Občine Vransko. 

Ad4: Obravnava predloga JKP Žalec k elaboratu 
oblikovanja cene izvajanja javne službe oskrbe s pitno 
vodo in elaboratu oblikovanja cene odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 

Uvodno obrazložitev točke poda župan. Nato preda besedo 
predsedniku odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe Justinu Sedeljšaku, ki občinskemu 
svetu predstavi stališče pristojnega odbora do predlaganih 
sprememb cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Župan nato 
preda besedo direktorju JKP Žalec d.o.o. Matjažu Zakonjšku, ki 
občinskemu svetu predstavi razloge in okoliščine za 
predlagano spremembo cen. Sledi razprava, v kateri sodelujejo 
podžupan Aleksander Reberšek, občinski svetniki Janez Lencl, 
Ivan Kokovnik, Justin Sedeljšak, Jože Matko ter član 
nadzornega odbora Bojan Radulj. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem celote predlaganih sklepov 

Sklep št. 284 
Občinski svet občine Vransko potrjuje: 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občini Vransko (marec 2013) in 
- Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
v občini Vransko (maj 2013). 

Sklep št. 285 
Občinski svet občine Vransko potrjuje ceno storitve oskrbe s 
pitno vodo (potrjena cena), ki je sestavljena iz:  

a) omrežnine za oskrbo s pitno vodo, določene glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom vodomera, v 
naslednji višini 
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1  DN ≤ 20  1  3,9022  4,2729  

2  20 < DN < 40  3  11,7066  12,8187  

3  40 ≤ DN < 50  10  39,0220  42,7291  

4  50 ≤ DN < 65  15  58,5330  64,0936  

5  65 ≤ DN < 80  30  117,0660  128,1873  

6  80 ≤ DN < 100  50  195,1100  213,6455  

7  100 ≤ DN < 150  100  390,2200  427,2909  

8  150 ≤ DN  200  780,4400  854,5818  

 
b) vodarine (enota mere: dobavljena pitna voda ali normirana 
poraba pitne vode v m3) 
  
Cena brez DDV  Cena z 9,5% DDV  
0,4948  0,5418  
 
c) vodarine za prekomerno porabo (enota mere: m3) 
  
Cena brez DDV  Cena z 9,5% DDV  
0,7058  0,7729  
 

Sklep št. 286 
Občinski svet občine Vransko potrjuje ceno storitve odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (potrjena 
cena), ki je je sestavljena iz:  

a) omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode, določene glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom vodomera, v naslednji višini 
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1  DN ≤ 20  1  4,1773  4,5741  

2  20 < DN < 40  3  12,5319  13,7224  

3  40 ≤ DN < 50  10  41,7730  45,7414  

4  50 ≤ DN < 65  15  62,6595  68,6122  

5  65 ≤ DN < 80  30  125,3190  137,2243  

6  80 ≤ DN < 100  50  208,8650  228,7072  

7  100 ≤ DN < 150  100  417,7300  457,4144  

8  150 ≤ DN  200  835,4600  914,8287  

 

b) omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, določene glede na zmogljivost priključka, določeno s 
premerom vodomera, v naslednji višini 
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1  DN ≤ 20  1  1,3559  1,4847  

2  20 < DN < 40  3  4,0677  4,4541  

3  40 ≤ DN < 50  10  13,5590  14,8471  

4  50 ≤ DN < 65  15  20,3385  22,2707  

5  65 ≤ DN < 80  30  40,6770  44,5413  

6  80 ≤ DN < 100  50  67,7950  74,2355  

7  100 ≤ DN < 150  100  135,5900  148,4711  

8  150 ≤ DN  200  271,1800  296,9421  

 
c) cene storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode (enota mere: dobavljena pitna voda, ki se odvaja v javni 
kanalizacijski sistem v m3) 
  
Cena brez DDV  Cena z 9,5% DDV  
0,3248  0,3557  
 
d) cene 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) 
  
Cena brez DDV  Cena z 9,5% DDV  
0,7043  0,7712  
 
e) cene storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami (enota mera: dobavljena pitna voda, ki se 
odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo 
komunalno čistilno napravo v m3) 
  
Cena brez DDV  Cena z 9,5% DDV  
0,3687  0,4037  
 
Sklep št. 287 
Na podlagi uredbe, ki določa obvezno praznjenje grezničnih 
gošč enkrat na tri leta (36 mesecev), morajo lastniki 
(uporabniki) stavbe, ki se priključujejo na javni kanal in ukinjajo 
greznico, ob priključitvi poravnati stroške zadnjega praznjenja 
greznice. Ob priključitvi na javni kanal, JKP Žalec odčita 
obračunski vodomer in na podlagi ugotovljene povprečne 
porabe pitne vode v zadnjem obračunskem obdobju, lastniku 
(uporabniku) obračuna razliko med že zaračunanimi 
akontacijami za dobavljeno pitno vodo in celotno dobo 
obveznega praznjenja (36 mesecev). Razlika se obračuna po 
veljavni ceni storitve, povezane z greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami. 

Sklep št. 288 
Cene se objavijo na spletni strani podjetja. 

Sklep št. 289 
Cene se uporabljajo od 01.08.2013 dalje. 

Sklep št. 290 
Občinski svet na podlagi 4. odstavka 59. člena Zakona o 
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gospodarskih javnih službah in na podlagi Uredbe Komisije 
(EU) št. 260/2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL l 
114/8, z dne 26. 04. 2012) in drugim in tretjim odstavkom 3. 
člena Uredbe o metodologiji določa subvencije za del 
omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti v višini 90%. Subvencije se zagotovijo 
v proračunu občine Vransko. 

Sklep št. 291 
Občinski svet na podlagi 4. odstavka 59. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah in na podlagi Uredbe Komisije 
(EU) št. 260/2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki 
opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL l 
114/8, z dne 26. 04. 2012) in drugim in tretjim odstavkom 3. 
člena Uredbe o metodologiji določa subvencije za del 
omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti v višini 90%. Subvencije se zagotovijo v proračunu 
občine Vransko. 

Ad11: Razno 

a) Župan povabi vse navzoče, da se odzovejo povabilu 
organizatorjev in obiščejo številne prireditve ob dnevu 
državnosti.  

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 

Številka: 0320/2013 
Vransko, 20. 6. 2013 
 
 Zapisal                                       
Rudolf Pušnik l. r.                      
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
 
4. Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko  
 

Z A P I S N I K 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki je bila v torek 11.6.2013, ob 20 uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 
 
- člani Občinskega sveta ob 20. uri: Vladimir Rančigaj, Justin 
Sedeljšak, Ana Bogataj, Jože Matko, Aleksander Reberšek, 
Anton Homšak, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Nataša 
Urankar, Janez Lencl; 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Mateja Godler 
- ostali opravičeno odsotni : Miha Pečovnik, predsednik NO 
- ostali prisotni : odvetnik Igor Virant 
- predstavniki medijev: / 
 
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 
10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 
 
• Sprejem dnevnega reda: 
 
Župan Občinskemu svetu poda predlog za obravnavo in 
potrditev podpisa najemne pogodbe med KIV d.d. – v stečaju in 

Klubom mladih Vransko. 
Sledi glasovanje: - 10 glasov za sprejem dnevnega reda 
 
Sklep št. 266 
Sprejme se naslednji dnevni red 3. izredne seje: 
Obravnava in potrditev podpisa najemne pogodbe med KIV 
d.d.- v stečaju in Klubom mladih Vransko 
 
Ad1: Uvodno obrazložitev točke dnevnega reda poda župan 
ter povabi k besedi predsednika Kluba mladih in nato še 
odvetnika Igorja Viranta. Po obrazložitvi predsednika Kluba 
mladih in odvetnika Igorja Viranta povabi k razpravi še 
svetnike. V razpravi sodeluje g. Janez Lencl. Sledi glasovanje: 
-10 glasov ZA sprejem sklepa 
 
Sklep št. 267 
Občinski svet potrjuje predmetno pogodbo in pooblašča 
župana Franca Sušnika za podpis. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.18. 
 
Številka: 0320/2013 
Vransko, 11.6.2013 
  
Zapisala                                       
Mateja Godler l. r.                       
 
Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
 
5. Zapisnik 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 
 

Z A P I S N I K 
12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja,ki je bila v sredo, 19. junija 2013, 
ob 16.15  uri v sejni sobi  Občine Vransko, Vransko 59. 

 
Prisotni člani komisije ob 16.15 uri: Janez Lencl (predsednik), 
Ana Bogataj, Aleksander Reberšek 
Opravičeno odsotni: Nataša Juhart  
Ostali prisotni: OU: Rudolf Pušnik 
 
• Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni trije od petih članov komisije, zato je seja komisije 
sklepčna in lahko prične z delom. 
 
• Sprejem dnevnega reda: 
 
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda kot je bil 
posredovan z vabilom. Na predlog ni pripomb. Sledi 
glasovanje: 3 glasov ZA. 
 
Sklep št. 37 
Sprejme se naslednji dnevni red 12. redne seje: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 10. 4. 
2013 
2. Obravnava vloge za izdajo mnenja o kandidatki za 
ravnateljico II. OŠ Žalec in priprava predloga občinskemu svetu 
3. Obravnava prispelih predlogov za imenovanje predstavnika 
ustanovitelja v Svet  zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec 
4. Določitev rednega letnega dopusta županu  
5. Razno 
 
Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 10. 
4. 2013 
 
Na predložen zapisnik 11. redne seje KMVIP ni bilo pripomb, 
zato so ga člani komisije soglasno potrdili. 
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Sklep št. 38 
Potrdi se zapisnik 11. redne seje KMVIP v predloženem 
besedilu. 
 
Ad2: Obravnava vloge za izdajo mnenja o kandidatki za 
ravnateljico II. OŠ Žalec in priprava predloga občinskemu 
svetu 
 
Obrazložitev točke poda predsednik komisije Janez Lencl, ki 
pove, da je II. OŠ Žalec dne 16. 5. 2013 zaprosila za izdajo 
mnenja o prijavljeni kandidatki na razpis za ravnatelja/ico II. OŠ 
Žalec ter posredovala dokumentacijo kandidatke, ki izpolnjuje 
zakonske pogoje za imenovanje ravnateljice. Predsednik 
komisije nato odpre razpravo, h kateri se priglasita Anica 
Bogataj in Aleksander Reberšek. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 3 glasovi ZA sprejem sklepa o predlogu 
Občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k predstavljeni 
kandidaturi  
 
Sklep št. 39 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga Občinskega svetu, da poda pozitivno 
mnenje h kandidaturi Petrovič Pražnikar Petre, Parižlje 51a, 
3314 Braslovče, za ravnateljico II. Osnovne šole Žalec. 
 
Ad3: Obravnava prispelih predlogov za imenovanje 
predstavnika ustanovitelja v Svet  javnega zavoda 
Glasbena šola Risto Savin Žalec 
 
Obrazložitev točke poda predsednik komisije Janez Lencl, ki 
članom komisije predstavi prispele predloge oz. edini prispeli 
predlog Sveta javnega zavoda ZKTŠ Vransko. Sledi razprava, 
v kateri sodelujeta Ana Bogataj in Aleksander Reberšek. Po 
končani razpravi sledi glasovanje: 2 glasova za sprejem sklepa 
o predlogu Občinskemu svetu, da imenuje Ano Bogataj, 
Vransko 110b, 3305 Vransko, kot predstavnico ustanovitelja v 
Svet javnega zavoda Glasbena šola Risto Savin Žalec.   
 
Sklep št. 40 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
imenovanju Ane Bogataj, Vransko 110b, 3305 Vransko, kot 
predstavnice ustanovitelja v Svet javnega zavoda Glasbena 
šola Risto Savin Žalec. 
 
Ad4: Določitev rednega letnega dopusta županu  
 
Predsednik komisije poda obrazložitev točke ter odpre 
razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 
 3 glasovi ZA sprejem sklepa o določitvi letnega dopusta 
županu v predloženem besedilu 
 
Sklep št. 41 
Sprejme se sklep o določitvi letnega dopusta za leto 2013 
županu Občine Vransko v predloženem besedilu. 
 
Ad5: Razno 
 
Predsednik komisije predlaga, da se KMVIP ponovno sestane 
na seji meseca septembra na temo sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta in Pravilnika o podelitvi občinskih 
priznanj. 
 
Seja je bila zaključena ob 17. uri. 
 
Številka: 012/2013-02 
Vransko, 19. 6. 2013 
 
Zapisal                                               
Rudolf Pušnik l. r.                          
 
Predsednik komisije 
Janez Lencl l. r.        

 

6. Zapisnik 6. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 
 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 

gospodarske javne služba,  
ki je bila v sredo 19.6.2013, ob 20.30 v sejni sobi občine 

Vransko 
 
Prisotni: Justin Sedeljšak, Anica Bogataj, Jože Matko, Sašo 
Cizej, Tomaž Farčnik, podžupan Aleksander Reberšek;  
OU: Mateja Godler;  
JKP d.o.o. : Matjaž Zakonjšek, Igor Glušič, Nives Halužan 
 
Pričetek seje: 21.05 
 
Dnevni red: 
1. Obravnava predloga JKP Žalec k elaboratu oblikovanja cene 
izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in elaboratu 
oblikovanja cene odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode 
2. Razno                                                                                
     
Dnevni red se soglasno potrdi. 
 
Dnevni red: 
 
Ad1: Obravnava predloga JKP Žalec k elaboratu 
oblikovanja cene izvajanja javne službe oskrbe s pitno 
vodo in elaboratu oblikovanja cene odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
 
Direktor JKP d.o.o. Žalec poda obrazložitev. 
 
Sklep odbora: Odbor se je seznanil z obrazložitvijo in predlaga 
občinskemu svetu, da preuči možnost subvencije občine 
Vransko k ceni izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in 
ceni odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode. 
 
Ad2: Razno 
/ 
 
Seja se je končala ob 23.10 
 
Številka: 0111-01/2013-11 
Vransko, 19. 6. 2013 
 
Zapisala                                              
Mateja Godler l. r.                                
 
Predsednik odbora 
Justin Sedeljšak l. r. 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


