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AKTI 

1. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2013 

Na podlagi 7. in 16 člena Statuta občine Vransko (Uradni 
list RS št. 17/10 in 53/10 ) in 7. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS , št. 22/98) je Občinski svet občine Vransko 
na 11. redni seji dne 18. 9. 2012 sprejel  

 
L E T N I   P R O G R A M  

športa v Občini  Vransko za leto 2013 

 
Občina Vransko bo v letu 2013 na podlagi sprejetega 
proračuna, namenila skupaj 88.728,00 € za izvedbo 
letnega programa športa v občini Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru 
proračunskih postavk namenila za naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni 
višini 3.400,00 €: 
 

- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli 
Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so namenjena 
za pokrivanje stroškov košnje trave, namakanja igrišč, 
električne energije za razsvetljavo in za intervencije zaradi 
nepredvidenih okvar na športnih objektih in napravah 
 
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 

Osnovna šola Vransko -Tabor 4.250,00 € . 
 

- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati 
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo 
neposredno na podlagi sprejetega proračuna in podpisane 
letne pogodbe  
 
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni 

višini 35.767,00 €: 
 

- Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega 
javnega razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme 
športnih društev in klubov ter za druge izvajalce športnih 
programov v občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo 
financirala naslednja vsebina športnih programov: 
 
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,  
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport,  
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– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
– kakovostni šport,  
– vrhunski šport,  
– športna rekreacija,  
– šport invalidov.  
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
– športne prireditve,  
– športni objekti,  
– informacijski sistem na področju športa,  
– priznanja športnikom in športnim delavcem. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel 
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni 
sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo 
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih 
sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
športne dvorane Vransko za izvajanje športnih 
programov, šolskih in izven šolskih športnih 
aktivnosti v skupni višini 34.261,00 €, in sicer za 
naslednje namene: 

- 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v športni 
dvorani Vransko 
- 6.800,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija , komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani) 

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 € 

- planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2013 so 
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati; 

6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin 
in objektov v skupni višini 10.200,00 €, in sicer za 
naslednje namene  

- 8.500,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni dvorani 
Vransko 
- 1.700,00 € za nujna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah 

Številka: 671/2012 
Vransko, 18. 9. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10), je Občinski svet Občine Vransko na 11. redni seji 
dne 18. 9. 2012 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2013 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2013 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  
– dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih 
organizacij,  
 – knjižnična in muzejska dejavnost, 
 – gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 
abonmajskih predstav, 
 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
 – mediji in avdiovizualna kultura, 
 – prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 
praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik , 
dan državnosti, dan samostojnosti …),  
– varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturne 
infrastrukture. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 127.296,00 
€ kot sledi: 

1.08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….          
……………………………………………..…………1.000,00 € 
 
2. 08026 Schwentnerjeva hiša….. ……….……..30.000,00 € 
 
3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec…………. …    
…………………………………………….…...…...36.000,00 € 
 
4. 08028 Ljubiteljska kultura ……………………...7.000,00 € 
 
5. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Izpostava 
Žalec……………………………..…………………….400,00 € 

 
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma 
Vransko…………………………………..……….....1.700,00 € 
 
7. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine – gasilski 
muzej…………………………………………………8.750,00 € 
 
8. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode – 
del………………………………….…………….…24.596,00 € 
 
9. 08020 Prireditve ob državnih praznikih …........5.950,00 € 
 
10. 080021 Ostale občinske prireditve …….…...11.900,00 € 

Skupaj: 127.296,00 € 
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4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala 
na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt 
iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno 
zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o 
financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2012 
Vransko, 18. 9. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2014 
 
Na podlagi 7. in 16 člena Statuta občine Vransko (Uradni 
list RS št. 17/10 in 53/10 ) in 7. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS , št. 22/98) je Občinski svet občine Vransko 
na 11. redni seji dne 18. 9. 2012 sprejel  

 
L E T N I   P R O G R A M  

športa v Občini  Vransko za leto 2014 

 
Občina Vransko bo v letu 2014 na podlagi sprejetega 
proračuna, namenila skupaj 88.728,00 € za izvedbo 
letnega programa športa v občini Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru 
proračunskih postavk namenila za naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni 
višini 3.400,00 €: 
 
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli 
Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so namenjena 
za pokrivanje stroškov košnje trave, namakanja igrišč, 
električne energije za razsvetljavo in za intervencije zaradi 
nepredvidenih okvar na športnih objektih in napravah 
 
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ 
Osnovna šola Vransko -Tabor 4.250,00 € . 
 
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja 
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati 
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo 
neposredno na podlagi sprejetega proračuna in podpisane 
letne pogodbe  
 
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni 
višini 35.767,00 €: 
 
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega 
javnega razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme 

športnih društev in klubov ter za druge izvajalce športnih 
programov v občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo 
financirala naslednja vsebina športnih programov: 
 
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,  
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport,  
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
– kakovostni šport,  
– vrhunski šport,  
– športna rekreacija,  
– šport invalidov.  
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
– športne prireditve,  
– športni objekti,  
– informacijski sistem na področju športa,  
– priznanja športnikom in športnim delavcem. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel 
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni 
sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo 
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih 
sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške 
športne dvorane Vransko za izvajanje športnih 
programov, šolskih in izven šolskih športnih aktivnosti 
v skupni višini 34.261,00 €, in sicer za naslednje 
namene: 

- 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v športni 
dvorani Vransko 

- 6.800,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov športne 
dvorane Vransko (čiščenje, energija , komunalne storitve, 
pregledi športne in ostale opreme v dvorani) 

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 € 

- planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2014 so 
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega 
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih 
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni 
mogoče natančneje definirati; 

6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin 
in objektov v skupni višini 10.200,00 €, in sicer za 
naslednje namene  

- 8.500,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni dvorani 
Vransko 

- 1.700,00 € za nujna vzdrževalna dela na zunanjih 
športnih površinah 

Številka: 671/2012 
Vransko, 18. 9. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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4. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in 56/08) in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10), je Občinski svet Občine Vransko na 11. redni seji 
dne 18. 9. 2012 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2014 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014 
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se 
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev 
predvidenih v občinskem proračunu. 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2014 so sredstva za 
kulturo namenjena za:  
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in 
prireditev občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za 
kulturno dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega 
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne 
vsebine:  
– dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne 
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih 
organizacij,  
 – knjižnična in muzejska dejavnost, 
 – gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi 
abonmajskih predstav, 
 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
 – mediji in avdiovizualna kultura, 
 – prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni 
praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik , 
dan državnosti, dan samostojnosti …),  
– varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturne 
infrastrukture. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 97.296,00 
€ kot sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….          
………………………………..………………………1.000,00 € 
 
2. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec………….     
……………………………….………………...…...36.000,00 € 
 
3. 08028 Ljubiteljska kultura …………..……..…...7.000,00 € 
 
4. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Izpostava 
Žalec……………………………..…………………….400,00 € 

 
5. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma 
Vransko…………………………………..……….....1.700,00 € 
 
6. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine – gasilski 
muzej…………………………………………………8.750,00 € 

 
7. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode – 
del…………………………………….………….…24.596,00 € 
 
8. 08020 Prireditve ob državnih praznikih ……....5.950,00 € 

 
9. 080021 Ostale občinske prireditve…………...11.900,00 € 

Skupaj: 97.296,00 € 

4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne 
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture 
pod zaporedno številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala 
na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt 
iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno 
zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o 
financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

Številka: 610/2012 
Vransko, 18. 9. 2012 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 

RAZPISI 

5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in 
posipanja cest) na območju Občine Vransko za 
obdobje 1. 11. 2012 do 15. 3. 2013 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/10), in 
Pravilnika o  vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 
62/98) Občina  Vransko objavlja 

 
J A V N I   R A Z P I S 

o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) 
na območju Občine Vransko za obdobje 1. 11. 2012 do 

15. 3. 2013 

Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena  na spletni strani občine 
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine 
Vransko. Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju 
zimske službe  do 22. 10. 2012 na  naslov Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. 

 
Številka: 4303-67/2012-04 
Vransko, 28. 9. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
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6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

 
1. POVABILO K ODDAJI VLOGE 

Občina  Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko vabi vse 
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim 
javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
upravljanja z divjadjo, ter to razpisno dokumentacijo oddajo 
svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO. Javni razpis se izvaja na 
podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Občine Vransko 
10/2011).   

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in 
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem 
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu 
trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem in 
preprečevanju škod na kmetijskih zemljiščih.  

Občina bo občina v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu   
do  višine 744,76 €. 

 
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
GOSPODARJENJA z divjadjo, ki je bil objavljen dne 28. 9. 
2012 v Uradnih objavah  Občine Vransko št. 23/12, na 
spletni strani Občine Vransko: www.vransko.si in na oglasni 
deski Občine in to razpisno dokumentacijo. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO 
POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora 
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na 
spletnem naslovu: www.vransko.si. 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno 
oznako na sprednji strani: 

- ne odpiraj - vloga na javni razpis - javni razpis za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z 
divjadjo; 

- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti v pisni obliki na naslov: OBČINA 
VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno 
vložiti v tajništvu  občine. 

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 22. 10. 2012. 

Številka: 4303-66/2012-04 
Vransko, 28. 9. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

ZAPISNIKI 

7. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta 
  

Z A P I S N I K 
11. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki je bila v torek, 18. septembra 2012, 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, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša 
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Aleksander 
Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Janez Lencl;  
- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, Rudolf Pušnik; 
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič; 
- ZKTŠ Vransko: direktorica Suzana Felicijan Bratož; 
- Energetika Vransko d.o.o.: direktor Marko Krajnc; 
- OŠ Vransko – Tabor: ravnateljica Majda Pikl; 
- Anton Sitar (PD Vransko), Matjaž Zakonjšek (JKP Žalec 
d.o.o.); 
- predstavniki medijev.  

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja 
sklepčna. 

 Sprejem dnevnega reda: 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega 
dnevnega reda vključno z dvema razširitvama dnevnega 
reda prvotnega sklica 11. redne seje in sicer z naslednjimi 
točkami dnevnega reda: 

9. Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko 
10. Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in 
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika lokalnih 
interesov) iz občine Vransko 
11. Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - Ogrevanje 
Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik - Savinek  

Župan umakne predlog za razširitev dnevnega reda z 12. 
točko: Poročilo Nadzornega odbora o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja ZKTŠ Vransko. 

Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 12. 
točka dnevnega reda. 

Župan nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 9., 10. in 11. 
točko 
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote 

Sklep št. 181 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne 
seje z 9. točko: Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ 
Vransko. 

Sklep št. 182 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne 
seje z 10. točko: Volitve v državni svet 2012 – volitve 
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elektorja in kandidata za člana državnega sveta 
(predstavnika lokalnih interesov) iz občine Vransko. 

Sklep št. 183 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne 
seje z 11. točko: Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - 
Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik – Savinek.  

Sklep št. 184 
Sprejme se naslednji dnevni red 11. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje z 
dne 24. 7. 2012 in 7. korespondenčne seje z dne 6. 9. 2012 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami 
in blatom iz MKČN - informacija  
4. Sistematizacija delovnih mest v Vrtcu Vransko za šolsko 
leto 2012/13  
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za 
obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 
6. Letna programa kulture za leti 2013 in 2014 
7. Letna programa športa za leti 2013 in 2014 
8. Lokalni energetski koncept Občine Vransko 
9. Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko 
10. Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in 
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika lokalnih 
interesov) iz občine Vransko 
11. Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - Ogrevanje 
Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik - Savinek  
12. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne 
seje z dne 24. 7. 2012 in 7. korespondenčne seje z dne 
6. 9. 2012 
Pripomb na predložena zapisnika 10. redne seje in 7. 
korespondenčne seje ni, zato sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 10. redne seje 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje 

Sklep št. 185 
Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 24. 7. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 186 
Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje z dne 6. 9. 2012 
v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Aleksander Reberšek: Zanima me kako je s stanovanji 
za mlade družine? Dogaja se namreč, da se mladi ljudje 
izseljujejo, ker v občini ni primernih stanovanj. Ker ne 
morejo dobiti kreditov, ne morejo kupiti stanovanj in 
posledično si ne morejo ustvarit družine. Občina bi morala 
zagotoviti stanovanja za te mlade družine. Kaj pa je z 
objektom, kjer je gasilski muzej, bi bila občina pripravljena 
pod določenimi pogoji zamenjati staro usnjarno, ki je v njeni 
lasti za ta objekt in tukaj narediti stanovanja? 

Župan: Izdana so bila gradbena dovoljenja za dvesto 
stanovanj – 151 v Brodeh in 49 v Čepljah. Glede na 
splošno finančno situacijo je žal ostalo samo pri gradbenih 
dovoljenjih, poznate pa tudi zaplet v Brodeh. Občinska 
stanovanja so vsa zasedena, imamo pa po popisu v občini 
cca 110 praznih oz. nenaseljenih stanovanjskih objektov, v 
fazi sprejemanja pa je tudi OPPN za stanovanjsko območje 
pri pokopališču, kjer je predvidenih 40-50 novih stanovanj.    

b) Aleksander Reberšek: Kako je z ocenjevanjem škode po 
suši? Kdaj lahko kmetje pričakujejo odškodnino? 

Župan: Odgovorim lahko samo glede tistega, kar je v 
pristojnosti občine. Imenoval sem komisijo, ki je izvedla 
preliminarno oceno škode za območje celotne občine. 
Ugotovila je, da je poškodovanost kultur 30-70%, odvisno 
pač od lege in še nekaterih drugih dejavnikov. Sedaj pa 
čakamo na sklep ministrstva, na podlagi katerega bomo 
lahko izvedli ocenjevanje škode za vsako posamezno 
kmetijo, na MID natančno. Zagotovim lahko, da bo Občina 
opravila vse potrebno za ocenitev škode, ne vem pa kdaj in 
po kakšni dinamiki bodo škode po sprejetem sanacijskem 
programu izplačane.  

c) Aleksander Reberšek: Že nekaj časa se v naši Občini 
zadržuje medvedka z dvema mladičema. 
Ker je varnost krajanov sigurno na prvem mestu me zanima 
kaj lahko občina stori, da  zaščiti občanke in občane? 

Župan: V tem primeru ne veliko. Upravljanje z zvermi ni v 
pristojnosti občine, ampak Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje. Lahko le obljubim, da bomo vprašanje posredovali 
naprej. Iz Skupnosti občin Slovenije pa smo prejeli v 
vednost predlog sprememb uredbe o ravnanju z rjavim 
medvedom, ki sem ga tudi posredoval in ki predvideva 
način odvzema osebkov, ker je po mnenju nekaterih 
rjavega medveda v Sloveniji preveč, kar verjetno velja tudi 
za območje občine Vransko. Po informacijah lovske družine 
naj bi se na območju občine namreč zadrževalo 5-7 
medvedov, k sreči pa zaenkrat operiramo le s sledmi in 
slikami in še ni prišlo do kakšnega bližnjega srečanja s 
človekom ali povzročanja škode.   

č) Vladimir Rančigaj: Energetika Projekt je odjemalcem 
toplotne energije poslala obvestilo o povečanju cene. 
Včasih smo povišanje cene potrjevali s sklepom 
Občinskega sveta. 

Župan: Sprejeta je bila nova Uredba o oblikovanju cen 
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. list RS, št. 
28/12 z dne 16. 4. 2012), ki ne predvideva soglasja 
občinskega sveta k spremembi variabilnega dela cene in 
dopušča koncesionarju spremembo cene na osnovi gibanja 
cen energentov. Tudi sam sem bil samo seznanjen s 
spremembo cene in trenutno ugotavljam ali so izpolnjeni vsi 
pogoji za spremembo cene. Informacijo o upravičenosti 
dviga cene bom podal takoj ko jo bom imel na voljo. 

d) Anton Homšak: Kdaj se bodo uredile bankine na cesti 
Ločica – Brce? 

Marko Krajnc: Naslednji teden. 

e) Jože Matko: Predlagam uvrstitev cest Vransko – Tešova 
in Ropasija – Planina v dvoletni proračun, ki je v pripravi. 
Cesta na Tešova je ena najslabših v občini, cesta Ropasija 
– Planina pa je še ena redkih neasfaltiranih cest v občini. 

Župan: Cesta Ropasija – Planina je bila lansko leto v celoti 
urejena v makadamski izvedbi iz programa rednega 
vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Glede na trenutno 
splošno finančno situacijo ta trenutek ne morem 
napovedati, kdaj bodo na voljo sredstva za asfaltiranje te 
ceste. Cesta Vransko – Tešova je že uvrščena v Načrt 
razvojnih programov 2011-2014 in je naslednja predvidena 
za rekonstrukcijo, prav tako bo v proračunih za 2013 in 
2014 uvrščena na prvo mesto. Letos jeseni namreč 
zaključujemo z rekonstrukcijo ceste Vransko – Prapreče; 
izvajalec je že izbran, jutri pa podpisujemo pogodbo o 
sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. So pa že naročena vzdrževalna dela v 
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vrednosti 10.000,00 EUR za krpanje ceste na Tešovo do 
lovskega doma in ureditev najbolj poškodovanega odseka 
na ovinku na Marelici.   

f) Ivan Kokovnik: Podajam pobudo, da se glede vprašanja 
prisotnosti medveda v občini sestane pristojni Odbor za 
kmetijstvo, preuči situacijo in k ukrepanju pozove tudi 
lovsko družino. Medveda v naši občini ne potrebujemo. 

Župan: Treba je povedati, da medved ni lovna divjad in ne 
spada v lovsko gojitvene načrte. Veliko vlogo pri tem 
vprašanju imajo tudi naravovarstveniki. Mislim pa, da bi bilo 
potrebno spisati resen protest, ker je jasno nezadovoljstvo 
občanov izraženo povsod, kjer imajo opravka z medvedom. 
Ko smo se mi že ukvarjali s problematiko, smo dobili 
pojasnilo, da območje občine Vransko ni stalno območje 
medveda, ampak so deli občine zgolj prehodno območje 
medveda. Predlagam, da se pristojni odbor sestane, po 
potrebi še koga kontaktira in preuči možnosti, ki so na voljo.   

g) Marjan Pečovnik: Kako je s čiščenjem meteorne 
kanalizacije? Kakšne so aktivnosti glede suhega 
zadrževalnika na Merinščici?  

Župan: Kar se tiče fekalne kanalizacije, se le-ta redno čisti 
dvakrat letno. Čiščenje izvaja izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda JKP Žalec. Kar pa se 
tiče meteorne kanalizacije, lahko Energetika ročno očisti 
peskolove in zbirne jaške, ostalo pa se bo videlo po tem 
čiščenju. 

Glede suhega zadrževalnika na Merinščici nam je s strani 
ministrstva obljubljeno, da so stvari stekle in sedaj čakamo 
na razvoj dogodkov. Verjamem, da je temu res tako, 
dejanska teža obljub pa se bo izkazala, če ne prej, ko se bo 
sprejemal državni proračun za naslednji dve leti  

h) Ana Bogataj: Zanima me, kakšna je situacija glede ceste 
po Zavrteh, ki je v zelo slabem stanju. 

Župan: Lastništvo enega dela ceste je že urejeno z 
razlastitvijo in plačilom odškodnine, lastništvo drugih dveh 
delov pa je še vedno neurejeno oz. v fazi urejanja. Dokler 
ni urejeno lastništvo celotne trase, urejanje ceste ni možno.     

Ad3: Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi 
goščami in blatom iz MKČN - informacija  

Direktor JKP Žalec d.o.o. Matjaž Zakonjšek Občinskemu 
svetu predstavi načrt, na podlagi katerega izvajalec javne 
službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in 
padavinske vode JKP Žalec d.o.o. v letu 2013 pripravlja 
uvedbo sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in 
blatom iz MKČN na območju občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Matjaž Zakonjšek, Justin Sedeljšak, 
Janez Lencl in Aleksander Reberšek. Razpravi sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA sklep o seznanitvi z načrtom 

Sklep št. 187 
Občinski svet se je seznanil z načrtom uvedbe 
sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz 
MKČN. 

Ad4: Sistematizacija delovnih mest v Vrtcu Vransko za 
šolsko leto 2012/13 
 
Obrazložitev točke poda ravnateljica OŠ Vransko – Tabor 
Majda Pikl. Župan doda, da pričakuje, da bodo na OŠ 

Vransko – Tabor do oktobrske seje Občinskega sveta 
pripravili izračune nove ekonomske cene vrtca na podlagi 
ukrepov ZUJF in jih predložili Občinskemu svetu v 
potrditev. Sledi razprava, v kateri sodelujejo Majda Pikl, 
župan in Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov 
ZA izdajo soglasja k predlagani sistematizaciji  
 
Sklep št. 188 
Potrdi se sistemizacija v OŠ Vransko – Tabor, Vrtec 
Vransko, za šolsko leto 2012/2013. 

Ad5: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko 
za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 
 
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Janez Lencl in Majda Pikl. Po končani 
razpravi sledi glasovanje o sklepu o seznanitvi: 11 glasov 
ZA sprejem sklepa o seznanitvi 
 
Sklep št. 189 
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanje 
proračuna Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 
6. 2012.  

Ad6: Letna programa kulture za leti 2013 in 2014 
 
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Ana Bogataj, Janez Lencl, Aleksander 
Reberšek in Vladimir Rančigaj. Razpravi sledi glasovanje:  
- 11 glasov ZA potrditev let. programa kulture za leto 2013 
- 11 glasov ZA potrditev let. programa kulture za leto 2014 
 
Sklep št. 190 
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2013 v predloženem besedilu. 

Sklep št. 191 
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko za leto 
2014 v predloženem besedilu. 

Ad7: Letna programa športa za leti 2013 in 2014 
 
Obrazložitev točke poda župan. V nadaljevanju 
predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti Nataša Juhart predstavi pozitivno 
mnenje pristojnega odbora. Sledi razprava tekom katere 
Aleksander Reberšek predstavi pobudo za ureditev 
odbojkarskega igrišča na mivki v okolici Športne dvorane 
Vransko oz. uvrstitev le-tega v letni program športa. Župan 
predlaga, da se do predloga opredeli še pristojni odbor 
Občinskega sveta skupaj s športnimi društvi v občini in se 
letni program športa potem eventualno dopolni. V razpravi 
sodelujejo še župan, Janez Lencl in Justin Sedeljšak. Sledi 
glasovanje:  
- 11 glasov ZA potrditev let. programa športa za leto 2013 
- 11 glasov ZA potrditev let. programa športa za leto 2014 
 
Sklep št. 192 
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko za leto 
2013 v predloženem besedilu. 

Sklep št. 193 
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko za leto 
2014 v predloženem besedilu. 

Ad8: Lokalni energetski koncept Občine Vransko 
 
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
predstavniku izdelovalca lokalnega energetskega koncepta 
Marku Krajncu. Ta uvodoma pove, da so občine na podlagi 
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Energetskega zakona dolžne izdelati lokalni energetski 
koncept, ki celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na 
področju energetske oskrbe občine ter obrazloži, da je LEK 
od 1. 1. 2012 obvezen dokument za sodelovanje na 
razpisih za energetsko sanacijo javnih stavb in podobnih 
razpisih. Nato predstavi Lokalni energetski koncept Občine 
Vransko. Sledi razprava, v kateri sodelujejo župan, Miha 
Pečovnik in Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 
glasov ZA 
 
Sklep št. 194 
Sprejme se Lokalni energetski koncept Občine Vransko v 
predloženi obliki in vsebini. 

Ad9: Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ 
Vransko 
 
Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Janezu Lenclu, 
ki Občinskemu svetu predstavi pozitivno mnenje KMVIP k 
imenovanju Suzane Felicijan Bratož za direktorico JZ ZKTŠ 
Vransko ter predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje 
k imenovanju. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA  
 
Sklep št. 195 
Občinski svet soglaša z imenovanjem ge. Suzane Felicijan 
Bratož, roj. 1. 8. 1965, Jeronim 8, 3305 Vransko, za 
direktorico JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. 

Ad10: Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in 
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika 
lokalnih interesov) iz občine Vransko 
 
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Janezu Lenclu, ki pojasni, da je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja na podlagi poziva Državne volilne komisije z dne 
6. 9. 2012 člane Občinskega sveta pozvala k vložitvi 
kandidatur za elektorja in člana državnega sveta ter da je 
do določenega roka na naslov KMVIP prispela ena 
kandidatura za elektorja na volitvah predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet, ki bodo 21. 11. 2012, in sicer je 
občinska svetnica Ana Bogataj podala predlog za izvolitev 
Janeza Lencla, Prekopa 11c, 3305 Vransko. Predsednik 
KMVIP pojasni še, da KMVIP do določenega roka ni prijela 
nobene kandidature za člana državnega sveta. 
Župan predlaga imenovanje komisije za izvedbo volitev v 
sestavi Aleksander Reberšek, Vladimir Rančigaj in Marjan 
Pečovnik. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA imenovanje 
komisije v predlagani sestavi  
 
Sklep št. 196 
Imenuje se komisija za izvedbo volitev elektorja v sestavi: 
- Aleksander Reberšek (predsednik) 
- Vladimir Rančigaj 
- Marjan Pečovnik 

Seja Občinskega sveta se prekine. Imenovana komisija v 
skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Občine Vransko 
v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
izvede tajne volitve in sestavi zapisnik.  

Sledi nadaljevanje seje. Predsednik komisije Aleksander 
Reberšek Občinski svet seznani, da je bil kandidat Janez 
Lencl izvoljen za elektorja na volitvah predstavnikov 
lokalnih interesov v državni svet.  

Sklep št. 197 
Občinski svet Občine Vransko je za volitve člana 
državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov v volilni 
enoti številka 5 izvolil v volilno telo elektorja Janeza Lencla, 
Prekopa 11c, 3305 Vransko.  

Ad11: Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - 
Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik – 
Savinek 

Župan uvodoma obrazloži, da sta Ogrevanje Sedeljšak 
d.o.o. in kmetija Pečečnik – Savinek, pri Občini Vransko 
zaprosila za širitev stavbnega zemljišča v območju že 
obstoječih objektov oziroma stavbnih zemljišč na podlagi 
29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prostorske načrtovanju, prva za namen izgradnje  poslovno 
– skladiščnih prostorov podjetja, druga za namen kmetijsko 
turistične dejavnosti kmetije. V nadaljevanju poda 
obširnejšo razlago postopka, ki je potreben za realizacijo 
takšne širitve. Sledi razprava, v kateri sodelujejo župan, 
Ivan Kokovnik in Janez Lencl. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA predlagani sklep  

Sklep št. 198 
Sprejme se sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki 
dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list RS št. 
38/08).  

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko se v 
območje stavbnih zemljišč z oznako A razširijo oziroma 
dodatno vključijo naslednja zemljišča: 
- parc. št.  del 333/1, del 334/3, del 334/1, del 333/2 in del 
334/5 k.o. Jeronim za potrebe proizvodno skladiščnih 
objektov in manipulativnih površin v velikosti 1.460 m2, za 
Ogrevanje Sedeljšak in  
- parc. št.  3/3 k.o. Prekopa za potrebe širitve kmetijsko 
turistične dejavnosti v površini 700 m2, za kmetijo Savinek 
– Pečečnik. 
 
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu 
znaša skupaj 2.160 rn2 in je natančno razvidna iz grafične 
priloge k temu sklepu. 
 
Ta sklep se pošije Ministrstvu, pristojnemu za prostor in 
Ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1. odstavku 
29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/2012). 
 
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega odstavka 
tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnih objavah občine 
Vransko in na spletni strani Občine. 
 
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje 
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnih objavah Občine. 
 
Ad12: Razno 
 
a) Janez Lencl Občinskemu svetu predstavi ponovno 
prošnjo režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega 
omrežja Gorica – Briše za donacijo za namen nakupa vrat 
za črpališče. Sledi razprava, v kateri sodelujeta župan in 
Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA 
ugoditev vlogi 

Sklep št. 199 
Ugodi se vlogi režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega 
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omrežja Gorica – Briše za donacijo v višini 500,00 EUR za 
namen nakupa vrat za črpališče. 

b) Župan Občinskemu svetu predstavi načrt izplačila 
odškodnin za gradnjo kanalizacije Čeplje, Prekopa, 
Stopnik. 

c) Jože Matko: Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje 
izgradnje zasebnih vodovodov?  

Župan: Razpis bo objavljen takoj po sprejemu rebalansa 
proračuna za leto 2012, v katerega bo uvrščena nova 
proračunska postavka. 

č) Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti Nataša Juhart Občinskemu svetu 
predstavi vsebino razprave na temo delovanja Občinske 
knjižnice Vransko na 3. redni seji Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 
Župan predlaga, da Občinski svet potrdi predlog 
financiranja prireditev in dogodkov, ki jih organizira 
Občinska knjižnica Vransko v višini 700,00 EUR v letu 
2013. Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje: 11 
glasov ZA  

Sklep št. 200 
Za izvedbo prireditev in dogodkov v organizaciji Občinske 
knjižnice Vransko se v letu 2013 nameni 700,00 EUR.  

d) Župan občinske svetnike in ostale prisotne povabi na 
prireditve ob evropskem tednu mobilnosti ter na srečanje 
starejših občanov. 

e) Župan Občinski svet seznani s pobudo glede 
organiziranja srečanja vozačev prihodnje leto na 
Vranskem. 

Seja je bila zaključena ob 21.39. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 18. 9. 2012 

Zapisal  
Rudolf Pušnik l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 
8. Zapisnik 7. korespondenčne seje Občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 5. 9. 

2012 od 17. ure do 6. 9. 2012 do 14. ure. 
 

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
spremembe Načrta razvojnih programov 2011-2014 v 
skladu s spremenjeno višino sredstev sofinanciranja iz 
državnega proračuna za operacijo »Čiščenje odpadnih 
voda vzhodnega dela Občine Vransko II. faza« in 
formalnimi zahtevami (sprememba naziva operacije) 6. 
javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni 
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (Uradni list 
RS, št. 34/12). 

Seja je potekala po elektronski pošti.  

Seja se je pričela v sredo, 5. septembra 2012, ob 17. uri, in 
končala v četrtek, 6. septembra 2012, ob 14. uri.  

• Potrditev dnevnega reda: 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2011-2014 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 
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Bogataj Anica DA 5. 9. 2012; 21:22 ZA 

Homšak Anton NE - - 

Juhart Nataša DA 5. 9. 2012; 21:11 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 5. 9. 2012; 21:14 ZA 

Pečovnik 
Marjan NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 6. 9. 2012; 07:17 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 5. 9. 2012; 18:30 ZA 

Sedeljšak 
Justin DA 5. 9. 2012; 21:03 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 9. 2012; 12:59 ZA 

 

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo sedem od 
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 179 
Sprejme se naslednji dnevni red 7. korespondenčne seje: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2011-2014 
 

Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 2011-
2014 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa:  

Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se spremeni kot 
sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
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OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela 
Občine Vransko - II. faza 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2013 

Vrednost projekta: 330.953,71 EUR 

Proračunski 
viri: 

Leto 2012  
(v EUR) 

Leto 2013 
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

17.176,97 128.790,57 145.967,55 

PV – 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 184.986,16 184.986,16 

Viri skupaj 17.176,97 313.776,73 330.953,71 

 

Rezultati glasovanja so bili sledeči:    
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Bogataj Anica DA 5. 9. 2012; 21:22 ZA 

Homšak Anton NE - - 

Juhart Nataša DA 5. 9. 2012; 21:11 ZA 

Kokovnik Ivan NE - - 

Lencl Janez NE - - 

Matko Jože DA 5. 9. 2012; 21:14 ZA 

Pečovnik 
Marjan 

NE - - 

Rančigaj 
Vladimir 

DA 6. 9. 2012; 07:17 ZA 

Reberšek 
Aleksander DA 5. 9. 2012; 18:30 ZA 

Sedeljšak 
Justin DA 5. 9. 2012; 21:03 ZA 

Urankar Nataša DA 6. 9. 2012; 12:59 ZA 

 
Rezultat glasovanja: 7 glasov ZA, 4 niso glasovali. 

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

Sklep št. 180 
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se spremeni kot 
sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela 
Občine Vransko - II. faza 

Začetek financiranja: 01.01.2012 

Konec financiranja: 31.12.2013 

Vrednost projekta: 330.953,71 EUR 

Proračunski 
viri: 

Leto 2012  
(v EUR) 

Leto 2013 
(v EUR) 

Skupaj  
(v EUR) 

PV – Lastna 
proračunska 
sredstva 

17.176,97 128.790,57 145.967,55 

PV – 
Transfer iz 
državnega 
proračuna 

0 184.986,16 184.986,16 

Viri skupaj 17.176,97 313.776,73 330.953,71 

 
Korespondenčna seja je bila zaključena 6. 9. 2012 ob 14. 
uri. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 6. 9. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 

 

 
9. Zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

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

imenovanja in priznanja,  
ki je bila v sredo, 12. 9. 2012, ob 17. uri v sejni sobi 

Občine Vransko, Vransko 59. 
 

 Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 
 

Prisotni: Janez Lencl (predsednik), Vladimir Rančigaj, Ana 
Bogataj, Aleksander Reberšek; OU: Rudolf Pušnik 
(zapisnikar). 

Opravičeno odstotna: Nataša Juhart. 
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Po uvodnem pozdravu predsednik KMVIP ugotovi, da so 
ob 17. uri prisotni štirje od petih članov komisije, zato je 
seja sklepčna. 

 Sprejem dnevnega reda: 
 

Predsednik komisije predlaga sprejem predlaganega 
dnevnega reda in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi 
k razpravi, sledi glasovanje o predlaganem dnevnem redu 
8. redne seje: 4 glasovi ZA sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 26 
Sprejme se naslednji dnevni red 8. redne seje KMVIP: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 28. 3. 
2012 
2. Predlog občinskemu svetu za imenovanje direktorice JZ 
ZKTŠ Vransko 
3. Poziv članom občinskega sveta za vložitev predlogov za 
kandidate za elektorje in kandidate za člana Državnega 
sveta 
4. Sklep o uskladitvi plač  in nagrad (sejnin) funkcionarjem 
z določbami ZUJF 
5. Razno 

Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 
28. 3. 2012 

Na predložen zapisnik 7. redne seje ni bilo pripomb, zato 
so člani soglasno sprejeli naslednji sklep: 

Sklep št. 27 
Potrdi se zapisnik 7. redne seje KMVIP v predloženem 
besedilu. 

Ad2: Predlog občinskemu svetu za imenovanje 
direktorice JZ ZKTŠ Vransko 

Komisija se seznanila z izvedenim postopkom javnega 
razpisa za imenovanje direktorja Zavoda za kulturo, turizem 
in šport Vransko ter  mnenjem Sveta zavoda JZ ZKTŠ 
Vransko glede imenovanja edine kandidatke Suzane 
Felicijan Bratož za direktorico zavoda ter po krajši razpravi 
soglasno sprejela naslednji sklep: 

Sklep št. 28 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga Občinskemu svetu, da izda soglasje k 
imenovanju ge. Suzane Felicijan Bratož, roj. 1. 8. 1965, 
Jeronim 8, 3305 Vransko, za direktorico JZ Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 

Ad3: Poziv članom občinskega sveta za vložitev 
predlogov za kandidate za elektorje in kandidate za 
člana Državnega sveta 
 
Komisija se je seznanila s pozivom Državne volilne 
komisije z dne 6. 9. 2012, ki je občinske in mestne svete 
pozvala, da v skladu z  Zakonom o državnem svetu ter na 
podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna 
telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo 
kandidate za člane državnega sveta, za volitve 
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki bodo 21. 
11. 2012. V skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov 
Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02) je zato KMVIP 
soglasno sprejela naslednji sklep: 

Sklep št. 29 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja bo 13. 9. 2012 člane občinskega sveta pozvala k 
vložitvi kandidatur za elektorja in člana državnega sveta 
(predstavnika lokalnih interesov) iz občine Vransko. 
Kandidature morajo biti vložene najkasneje do torka, 18. 9. 
2012, do 14. ure. Sezname kandidatov bo KMVIP sestavila 
na seji, ki bo v torek, 18. 9. 2012, ob 18.30 uri.  

Ad4: Sklep o uskladitvi plač  in nagrad (sejnin) 
funkcionarjem z določbami ZUJF 

Predsednik komisije je predstavil razloge zaradi katerih je 
potreben sprejem takšnega sklepa. Zakon o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF), objavljen v Uradnem listu RS, št. 
40/12 je namreč v 128. členu omejil letni znesek sejnin, ki 
ne smejo presegati 7,5 % plače župana (prej 15 %) ter z 
začasnimi ukrepi v poglavju 8,  od členov 154 do 163 uredil 
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev od 1. 6. 2012 
dalje. Priloga ZUJF je tudi nova plačna lestvica, ki  skladno 
z 238. členom osnovne plače znižuje za 8 %. Posledično je 
potrebno urediti in uskladiti  posamične akte funkcionarjev  
(sklepe o plači župana in podžupana ter sejninah članov 
občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta 
in nadzornega odbora). KMVIP je soglasno sprejela 
naslednji sklep: 

Sklep št. 30 
Sprejme se sklep o uskladitvi plač funkcionarjem občine 
Vransko skladno z določbami ZUJF. Akte pripravi občinska 
uprava in jih predloži predsedniku KMVIP v podpis. 

Ad5: Razno 

Člani komisije so se dogovorili, da bodo do ene od 
naslednjih rednih sej pripravili predloge za dopolnitev 
odloka o občinskih priznanjih. 

Seja je bila zaključena ob 17.40. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 12. 9. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Predsednik KMVIP 
Janez Lencl l. r. 
 

 

 
10. Zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

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

imenovanja in priznanja,  
ki je bila v torek, 18. 9. 2012, ob 1830 uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a. 
 

 Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 
 

Prisotni: Janez Lencl (predsednik), Vladimir Rančigaj, Ana 
Bogataj, Aleksander Reberšek, Nataša Juhart, OU: Rudolf 
Pušnik (zapisnikar). 



Številka 23/2012 – 28. 9. 2012                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

12 | S t r a n  

 

Po uvodnem pozdravu predsednik KMVIP ugotovi, da je ob 
1830 uri prisotnih vseh pet članov komisije, zato je seja 
sklepčna. 

 Sprejem dnevnega reda: 
 

Predsednik komisije predlaga sprejem predlaganega 
dnevnega reda in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi 
k razpravi, sledi glasovanje o predlaganem dnevnem redu 
9. redne seje: 5 glasov ZA sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 31 
Sprejme se naslednji dnevni red 9. redne seje KMVIP: 
1. Evidentiranje kandidatur za elektorja in člana državnega 
sveta 
2. Razno 

Ad1: Evidentiranje kandidatur za elektorja in člana 
državnega sveta 

Predsednik komisije ugotovi, da je do določenega roka za 
vložitev kandidatur tj. do 18. 9. 2012, do 14. ure, na naslov 
KMVIP prispela ena kandidatura za elektorja na volitvah 
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet in sicer 
predlog občinske svetnice Ane Bogataj, ki je za elektorja z 
območja občine Vransko predlagala Janeza Lencla, 
Prekopa 11c, 3305 Vransko. Nadalje predsednik komisije 
ugotovi, da do določenega roka za vložitev kandidatur 
KMVIP ni prejela nobene kandidature za člana državnega 
sveta. 

Na podlagi teh ugotovitev in v skladu s Pravili za izvolitev 
predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote 
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata 
za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02) 
komisija v nadaljevanju oblikuje seznam predlaganih 
kandidatov za predložitev v obravnavo in glasovanje 
Občinskemu svetu. 

Ad2: Razno 
/ 

Seja je bila zaključena ob 1850 uri. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 18. 9. 2012  

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Predsednik KMVIP 
Janez Lencl l. r. 

 

 
11. Zapisnik 3. redne seje Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti 

 
Z A P I S N I K  

3. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti, ki je bila v ponedeljek, 17. 

9. 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59. 

 
Prisotni člani odbora: Nataša Juhart, Damijana Podbregar, 
Brigita Gosak, Jože Matko 

Ostali prisotni: Valerija Jerman, Suzana Felicijan Bratož, 
župan Franc Sušnik 

Opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik (član odbora)  

Dnevni red: 
1. Financiranje knjižnične dejavnosti na Vranskem 
2. Razno 

Po uvodnem pozdravu ugotovim, da smo prisotni štirje člani 
odbora, s čimer je zagotovljena sklepčnost seje.  

G. župan Franc Sušnik predlaga, da razširimo sejo še z 
eno točko; Letni program kulture in športa za leti  2013 in 
2014. Prisotni se s tem strinjamo in potrdimo razširjen 
dnevni red. 

Razširjen dnevni red: 
1. Financiranje knjižnične dejavnosti na Vranskem 
2. Letni program kulture in športa za leti 2013 in 2014 
3. Razno  

Točka 1) 

V prejšnjem letu so se pojavljale težave pri plačevanju 
obveznosti do Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Te 
obveznosti so sedaj poravnane in tudi v bodoče naj bi bilo 
plačevanje obveznosti sprotno. Ker vemo, da se v Občinski 
knjižnici Vransko dogaja veliko zanimivega, smo povabili 
knjižničarko Valerijo Jerman, da nam razloži kako je z 
delovanjem knjižnice na Vranskem in kakšna je  njena 
vizija razvoja knjižnice v prihodnosti. 

Vsi smo izrazili zadovoljstvo z delovanjem v knjižnici 
Vransko in se strinjali, da je potrebno podpreti dogajanje v 
njej. Župan si želi, da bi lahko v knjižnici vsakdo našel svoj 
kotiček in da bi se dalo v bodoče tudi razmišljati o razširitvi 
dejavnosti. 

SKLEP: Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti se je seznanil z delovanjem 
knjižnice na Vranskem. 

Točka 2) 

G. župan nam razloži kako je s programom kulture za leti 
2013 in 2014. Na razlago ni pripomb. 

Razloži nam še program športa za leti 2013 in 2014. Tudi 
tu ni bilo pripomb. 

SKLEP: Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti se je seznanil s programom 
kulture in športa za leti 2013 in 2014. 

Seja zaključena ob 19:20. 

Številka: 0110-01/2012 
Vransko, 17. 9. 2012  

Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti 
Nataša Juhart l. r. 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


