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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. junij 2012                Številka 20/2012               

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o javni razgrnitvi osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 

2. SKLEP o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 359/11, k.o. Vransko 

3. SKLEP o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 361/11, k.o. Vransko 

OBJAVE 

 
4. JAVNI RAZPIS za imenovanje direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 

5. JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup rabljenega 
tovornega vozila VW Transporter 

ZAPISNIKI 

 
6. ZAPISNIK 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 

AKTI 

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja 
Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) v povezavi s 50. 
členom tega zakona, in 29. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je župan Občine 
Vransko sprejel 

 
S K L E P  

o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja 

Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik 
 

1. člen 

Javno se razgrne osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako 
ČE02-1 Kladnik, ki ga je izdelalo podjetje ARHIKA, Uroš 

Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, št. projekta 
8/2012 - OPPN. 

Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 
Kladnik bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59, od 2. 7. 2012 do 1. 8. 2012. 

2. člen 

V sklopu javne razgrnitve bo v sredo, 11. 7. 2012, ob 16. uri 
v večnamenskem objektu v Čepljah (mlekarna), Čeplje BŠ, 
3305 Vransko, organizirana tudi javna obravnava osnutka 
odloka.   

3. člen 

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne 
razgrnitve na razgrnjen osnutek odloka podajo pisne 
pripombe v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  

Na javni obravnavi lahko pripombe podajo tudi ustno na 
zapisnik. 

4. člen 

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

Številka: 35054/2012 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 

2. Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 359/11, k.o. Vransko 
 
Na podlagi razpisnih pogojev za »Javno zbiranje ponudb za 
nakup stavbnega zemljišča parc. št. 359/11, k.o. Vransko« 
v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in 29. členom Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine Vransko 
sprejel naslednji 

 
S K L E P  

o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 359/11, 
k.o. Vransko 
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1. člen 

Postopek prodaje stavbnega zemljišča parc. št. 359/11, k.o. 
Vransko, ki je bil začet z objavo namere o prodaji 
nepremičnine v Uradnih objavah Občine Vransko št. 
19/2012 z dne 31. 5. 2012, se ustavi. 

2. člen 

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

Številka: 7113/2012-1 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 
 
3. Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. 
št. 361/11, k.o. Vransko 
 
Na podlagi razpisnih pogojev za »Javno zbiranje ponudb za 
nakup stavbnega zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko« 
v povezavi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12) in 29. členom Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine Vransko 
sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 361/11, 

k.o. Vransko 
 

1. člen 

Postopek prodaje stavbnega zemljišča parc. št. 361/11, k.o. 
Vransko, ki je bil začet z objavo namere o prodaji 
nepremičnine v Uradnih objavah Občine Vransko št. 
19/2012 z dne 31. 5. 2012, se ustavi. 

2. člen 

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

Številka: 7113/2012-2 
Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

OBJAVE 

4. Javni razpis za imenovanje direktorja Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko  

Na osnovi 23. in 64.  člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Ur. l. RS, št. 42/02 in dopolnitve),  34. člena Zakona o 
zavodih (Ur.l. RS. št. 12/91 in dopolnitve), 36. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 
77/07 in dopolnitve),  114. člena Statuta Občine Vransko 
(Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/10) in 9.  in 13. člena Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in  
šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/05), Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko, ustanoviteljica  javnega zavoda  
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 

 
R A Z P I S U J E  

delovno mesto  direktor javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko«. 

 

Za direktorja javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko« (v nadaljevanju ZKTŠ Vransko) je lahko 
imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- univerzitetna izobrazba družboslovne, humanistične, 
organizacijske ali ekonomske smeri; 

- najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju 
dejavnosti Zavoda; 

- poznavanje dejavnosti s področja Zavoda; 

- izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda (ima 
organizacijske in vodstvene sposobnosti) 

- aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj enega 
uradnega jezika EU; 

- kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda. 

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če je oseba 
v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali 
končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki 
nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje 
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno 
pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno 
opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno 
veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v 
Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da aktivno znanje 
slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po 
izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma 
tej ustrezno štiriletno šolo. 

Pogoj aktivno znanje enega uradnega  jezika EU  se šteje 
za izpolnjenega, če je kandidat pridobil potrdilo o aktivnem 
znanju enega izmed uradnih jezikov EU ali če se je 
kandidat šolal v enem izmed  uradnih  jezikov EU (pridobil 
stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko 
v državi, v kateri je uradni jezik EU njegov materni jezik) ali 
je uspešno opravil izpit iz uradnega jezika EU na 
dodiplomskem študiju. 

Če kandidat izpita nima opravljenega, ga mora v primeru 
imenovanja opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od 
dneva nastopa funkcije direktorja. 

K prijavi na razpis za direktorja mora kandidat priložiti:  

- program dela in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih, 

- življenjepis, 

- dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. 

Upoštevane bomo samo prijave, katerim bodo priložena 
vsa dokazila. 

Mandat direktorja/ice traja pet (5) let. 

Direktorja imenuje Občinski svet Občine Vransko po 
predhodnem mnenju Sveta Zavoda. Na podlagi akta o 
imenovanju direktorja , sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v 
imenu Sveta njegov predsednik. 
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Delo bo potekalo na sedežu javnega zavoda: Vransko 134, 
3305 Vransko. 

Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za 
določen čas, za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim 
časom od polnega, v trajanju 20 ur tedensko (polovični 
delovni čas). 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 
moške. 

Kandidate vabimo, da pisne prijave z zahtevanimi dokazili o 
izpolnjevanju  razpisnih pogojev ter programom dela in 
vizijo razvoja Zavoda v zaprti ovojnici v roku 10  dni od 
dneva objave na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko, z obveznim pripisom: »NE ODPIRAJ -
Razpis za imenovanje direktorja ZKTŠ Vransko«. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po 
zaključku javnega razpisa. 

Informacije lahko dobite na tel. štev. 03/ 703 28 15, pri ga. 
Jadranki Kramar. 

Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 
5. Javno zbiranje ponudb za nakup rabljenega 
tovornega vozila VW Transporter 

Občina Vransko objavlja javno zbiranje ponudb za nakup 
rabljenega tovornega vozila Volkswagen Transporter KZa, 
diesel, letnik 1995, 1968 ccm, 62 kW, 5 sedežev, nosilnost 
925 kg, 330000 prevoženih km. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Vransko - www.vransko.si. 

Izhodiščna cena je 1.500,00 EUR. 

Prodaja se po sistemu »videno – kupljeno«. 

Ponudbo lahko predložite osebno ali pošljite na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, v zaprti 
kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ - Ponudba za nakup 
tovornega vozila VW Transporter«.  

Ponudba mora prispeti najkasneje do ponedeljka, 16. 7. 
2012, do 12. ure.  

Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo 
ponudil najvišjo ceno, ki bo enaka ali višja od izhodiščne 
cene.  

Vse dodatne informacije so na voljo na tel.: (03) 703 28 00. 
Ogledi so možni po predhodnem dogovoru. 

Vransko, 29. 6. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIKI 

6. Zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko 
 

Z A P I S N I K 
6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 5. 6. 

2012 od 15. ure do 7. 6. 2012 do 9. ure. 

 
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
dopolnitve Načrta razvojnih programov (NRP) v skladu s 
pozivom Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
za dopolnitev vloge za dodelitev sredstev iz »Javnega 
razpisa za Obnova in razvoj vasi (ukrep št. 322)« z 
obrazcem 3 iz Načrta razvojnih programov (NRP). 

Seja je potekala po elektronski pošti. Seja se je pričela v 
torek, 5. junija 2012, ob 15. uri, in končala v četrtek, 7. 
junija 2012, ob 9. uri.  

 
• Potrditev dnevnega reda: 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 
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Bogataj Anica DA 6. 6. 2012; 15:51 ZA 

Homšak Anton DA 6. 6. 2012; 22:27 ZA 

Juhart Nataša DA 6. 6. 2012; 21:46 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 6. 6. 2012; 7:54 ZA 

Pečovnik 
Marjan 

NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 7. 6. 2012; 7:43 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 5. 6. 2012; 15:17 ZA 

Sedeljšak 
Justin 

DA 7. 6. 2012; 8:45 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 6. 2012; 14:25 ZA 

 

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od 
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 
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Sklep št. 160 
Sprejme se naslednji dnevni red 6. korespondenčne seje: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

 
Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov (NRP) 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa:  

Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni 
kot sledi: 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

OB189-11-0002 Izdelava pločnika Vransko - Brode 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2012 

Vrednost projekta: 97.000 EUR 

Proračunski viri: Leto 2012  
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.000 17.000 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

80.000 80.000 

Viri skupaj 97.000 97.000 

 
Rezultati glasovanja so bili sledeči:    
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Bogataj Anica DA 6. 6. 2012; 15:51 ZA 

Homšak Anton DA 6. 6. 2012; 22:27 ZA 

Juhart Nataša DA 6. 6. 2012; 21:46 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 6. 6. 2012; 7:54 ZA 

Pečovnik 
Marjan 

NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 7. 6. 2012; 7:43 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 5. 6. 2012; 15:17 ZA 

Sedeljšak 
Justin 

DA 7. 6. 2012; 8:45 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 6. 2012; 14:25 ZA 

 

Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 3 niso glasovali. 

Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 161 
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni 
kot sledi: 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 

OB189-11-0002 Izdelava pločnika Vransko - Brode 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2012 

Vrednost projekta: 97.000 EUR 

Proračunski viri: Leto 2012  
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.000 17.000 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

80.000 80.000 

Viri skupaj 97.000 97.000 

 
Korespondenčna seja je bila zaključena 7. 6. 2012 ob 9. 
uri. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 7. 6. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


