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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. NOVEMBER 2014       Številka 43/2014 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko 

2. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014 

3. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 2015 

4. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto 2015 

RAZPISI 
 
5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko 2015 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko za leto 2015 
 
7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine 
Vransko v letu 2015 

8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2015 

OBVESTILA 
 
9. OBVESTlLO O JAVNI OBRAVNAVI  Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2015 

10. OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI predloga Sklepa o 
tehničnem popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko -  kmetija Rovan, Brode 

11. SEZNAM izvajalcev zimske službe 2014/15 

12. OBVESTILO o uporabi in vzdrževanju občinskih cest 

13. OBVESTILO lastnikom psov 
 

A K T I 

1. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10- 
popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 
109/12 in 35/13-skl. US) in 29. člena Statuta Občine Vransko 

(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko 
št. 21/2012) je župan Občine Vransko dne 14. 11.  2014 sprejel 

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

industrijske cone območja KIV Vransko 

1. člen 
(Predmet sklepa) 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o 
zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni 
list SRS, št. 47/86 ter Uradni list RS, št. 80/02) nadaljnjem besedilu: 
ZN). 

2. člen 
(Ocena stanja in razlogi) 

(1) ZN je bil sprejet leta 1986 ter spremembe in dopolnitve leta 2002.  

(2) Razlogi za spremembo ZN so v pomanjkanju določil v odloku 
glede namembnosti obstoječih objektov, ki so umeščeni znotraj 
naselbinske dediščine naselja Vransko in imajo status profane 
stavbne dediščine. 

(3) Obstoječemu objektu Vile Košenina znotraj industrijskega 
kompleksa, se opredeli namembnost v poslovno stanovanjsko. Z 
dopolnitvami toleranc ZN bo omogočena izdelava projektne 
dokumentacije. 

3. člen 
(Območje ZN) 

Sprememba ZN se nahaja v Občini Vransko in obsega obstoječi 
objekt Vile Košenina, na parc. št. 160/5 in 160/4 k.o. Vransko. 

4. člen 
(Vsebina in oblika) 

Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka ZN. 

5. člen 
(Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi ZN) 

Nosilci urejanja prostora: 

1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Celje. 

Drugi udeleženci: 

1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje. 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če 
se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje. 
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6. člen 
(Roki za pripravo ZN) 

(1) Priprava sprememb in dopolnitev ZN se bo vodila po skrajšanem 
postopku. 

(2) Sprejem predloga ZN je predviden 7 mesecev po začetku 
priprave ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki. 

7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave ZN) 

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave  sprememb in dopolnitev 
ZN zagotovi investitor posega. 

8. člen 
(Objava in uveljavitev) 

Ta sklep se objavi  v Uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 

Številka: 3500-02/2014-01                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 

 

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF UPN4 uradno prečiščeno besedilo  
in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 53/10, 17/2010 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/12) je Občinski svet  Občine Vransko na 2. redni seji 
dne 18. 11. 2014 sprejel 

O D L O K  
o  rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2014 (Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko, št. 26/2012 z dne  04.12.2012) tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans  
proračuna 2014  

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 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 

2.305.395 
2.151.075 
2.005.259 
1.770.783 

170.140 
64.036 

300 
 

145.816 
74.010 

 
1.000 
1.010 
4.000 

 
65.796 

 
4.520 

20 

sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih         
sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                               
730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
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) 

                
4500 

                               
 
 

0 
0                               
0                             
 

149.800              
149.800      

 
 

2.139.060 
947.749 

                 178.240   
24.503 

 
645.505 
39.204 
60.298 

 
936.091 
29.001 

512.544 
 

72.456 
 

322.090 
 

192.567 
192.567 

 
   

62.683 
 16.620 

 
46.063 

 
166.334 
166.334 

                
 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2014  

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                                   

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb                                                                               
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki   imajo 
premoženje v svoji lasti 
 

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

0 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2014  

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 + 

150.000            
150.000                
150.000  

             
 291.802                                          
291.802                
291.802 

                
24.533 

 
   
             

-141.802 
            

-166.335 
 
         
 

14.302 
 

 
2. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 

3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2014 znašajo 
19.296,13 EUR.« 

3. člen 
(proračunski sklad) 

Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po 
ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2014  oblikuje v višini 41.001,40  
EUR.  

Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 41.001,40 EUR. Župan in o tem s 
pisnim poročilom obvešča občinski svet. 

V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega 
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet. 

Proračunski rezervni  sklad v letu 2014 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic  nesreč  v višini  160.000,00  EUR. 

4. člen 

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2014 
(Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 26/2012 z 
dne 21.12.2012) ostanejo nespremenjene. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v uradnem glasilu 
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko.« 

Številka: 410/2014-1 (1)                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 

3. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2015 

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, 53/10 in Občinski 
Informator – Uradne objave, št.  21/12), je Občinski svet Občine 
Vransko na 2. redni seji dne 18. 11. 2014 sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2015 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2015 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 2015 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 88.446,00 € kot 
sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih 
objektov 5.000,00 € 

2. 08004 Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec  36.000,00 € 

3. 08028 Ljubiteljska kultura 6.300,00 € 
4. 08028 Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti, Izpostava Žalec 360,00 € 

5. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1.200,00 € 

6. 04023 PGD Prekopa, najemnine in 
zakupnine – gasilski muzej 

5.040,00 € 

7. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v 
javne zavode – del      

24.596,00 € 

8. 08020 Prireditve ob državnih praznikih 3.950,00 € 

9. 080021 Ostale občinske prireditve 6.000,00 € 

 
Skupaj:  88.446,00 € 
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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: 4302-3/2014-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 

 

4. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2015 

Na podlagi 7. in 16 člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10, 53/10 in  Občinski Informator – Uradne objave, št.  21/12 ) in 
7. člena Zakona o športu (Uradni list RS , št. 22/98) je Občinski svet 
občine Vransko na 2. redni seji dne 18.11. 2014 sprejel  

L E T N I   P R O G R A M  
športa v Občini Vransko za leto 2015 

Občina Vransko bo v letu 2015 na podlagi sprejetega proračuna, 
namenila skupaj 81.276,00 € 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 3.000,00 
€: 

- 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 3.825,00 €: 

- 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 32.190,00 
€: 

- 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 33.761,00 €, in sicer za naslednje 
namene: 

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

- 6.120,00 € 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 700,00 € 

- planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2015 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 7.800,00 €, in sicer za naslednje namene  

- 6.500,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni dvorani Vransko 

- 1.300,00 € za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah 

Številka: 4302-2/2014-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 

R A Z P I S I 

5. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko 2015 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) Občina Vransko 
objavlja 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Vransko 2015 

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa v Občini 
Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
- športna društva,  
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem 
v občini. 

2. Namen in cilj javnega razpisa  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: 
vsebine):  
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
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izobraževalnega programa, 
- 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.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v 
nadaljevanju: naloge):  
- 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. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz javnega razpisa 
 
- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 32.190,00 
EUR 

4. Objava javnega razpisa 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 19. 12. 2014, 
do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Vransko 2015« z navedbo naslova 
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 22. 12. 2014. 

7. Izid javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni 
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

8. Informacije 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/. 

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 

Številka: 4302-2/2014-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko za leto 2015 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v Občini Vransko za leto 2015 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov 
ljubiteljske kulture: 

- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje 
vsebine:  
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so 
registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar 
le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto 
2015 presega vzgojno izobraževalne programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne 
dejavnosti,  
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 
 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz 
sredstev proračuna za leto 2015  namenjeno 6.300,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je  19. 12. 
2014, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v 
zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2015« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
6. Datum odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 22. 12. 2014. 
  
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni 
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.  

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 

Številka: 4302-3/2014-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 
        

 
 
7. Javni razpis za sofinanciranje  socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 
2015 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o  sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko 
(Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko 
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J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov 

drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2015 

1. Predmet javnega razpisa  
 
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje 
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov 
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2015.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o 
proračunu  Občine Vransko za leto 2015 zagotovila  sredstva v višini 
7.950,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.200,00 EUR, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  ogroženih 
otrok 1.100,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo 
posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, društva za 
vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki 
organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno 
ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov 
Občine Vransko in  
 
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki 
izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali 
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko 
oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in 
slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); 

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi 
reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2015 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje, 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso 
aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med projekte 
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 

področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne 
sofinancira iz drugih  proračunskih postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami 
(na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/).  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko oz. da 
delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o registraciji 
društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2014, če je program bil 
sofinanciran s strani  občinskega proračuna v letu 2014, potrjeno na 
ustreznem organu društva; (v kolikor še ni potrjeno, potem za leto 
2013) 
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2015; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu 
članov društva, seznam članov z območja Občine Vransko ter 
podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati 
naslednje podatke: 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  pričakovani 
učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih 
elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne 
bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da organizacija 
vključuje v program člane iz Občine Vransko;  
- vključenost članov iz Občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z 
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov  
 
je 19. 12. 2014, do 12. ure osebno ali priporočeno pošto, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe 
socialnega varstva in programe drugih društev 2015« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 22. 12. 2014. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku 
javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis in opravi vsa 
potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni 
popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema 
dopolni. 
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom 
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zavržejo.  
 
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu 
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po 
datumu, ki je določen za predložitev vlog.   
Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
 
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Jadranki Kramar, tel. 03/703 28 
15 ali jadranka.kramar@vransko.si 
 
Številka: 4302-4/2014-02                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 
        

 

8. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v 
letu 2015 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o  sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko 
(Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2015 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2015. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini 
Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 
2015. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2015 so v okviru postavke 
»11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, zagotovljena 
sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: 
– sedež na območju Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če so v društvu registrirani člani  iz 
Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena na 
območje Občine Vransko in je v interesu Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom, 
podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz Občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

 

5. Način obravnave vlog 

Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. 
O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev. 

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali pa 
jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na 
hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani 
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje 
društev s področja kmetijstva v letu 2015«, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 19. 12. 2014, do 12. 
ure. 

7. Rok za objavo izida javnega razpisa  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od 
dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-05/2014-04                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                     Franc Sušnik l. r. 
 

O B V E S T I L A 

9. Obvestilo o javni obravnavi  Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2015 

Občinski svet Občine Vransko  obvešča vse občane, občanke in 
javnost, da je na  2. redni seji  dne 18.11. 2014  obravnaval  in  v 1. 
branju sprejel predlog  Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2015, ter ga posreduje v  javno obravnavo na krajevno običajen 
način do vključno 03.12.2014. 

Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete pisne 
pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, 
Vransko 59, 3305 Vransko,  jih vložite osebno v tajništvu občine ali 
pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si. 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 03. december 2014. 

Besedilo predloga odloka je na  vpogled   v tajništvu občine v času 
uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni 
strani občine www.vransko.si  (gradivo 2. redna seja). 

Številka: 0320/2014/02                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                      Franc Sušnik l. r. 
 

 

10. Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o tehničnem 
popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko -  kmetija Rovan, Brode 

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni 
list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
– kmetija Rovan, Brode, katerega je Občinski svet Občine Vransko 
na 2. redni seji dne 18. 11. 2014 sprejel v prvem branju. 

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, bo v 
času od 28. 11. 2014 do 29. 12. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine 
Vransko - www.vransko.si. 
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Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo 
pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih 
pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se 
čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu. 

Številka: 0320/2014/03                                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2014                                      Franc Sušnik l. r. 

 

11. Seznam izvajalcev zimske službe 2014/15 

Cesta   Izvajalec  
LC  R 447 - Zaplanina – Volčje jame, 
odcep Učakar, odcep Dežman 

Novak Franc  s.p.    
041 720 497 

LC   odcep za Ravne - Ravne Kajbič Martin            
041 907  454 

LC R 447 Trafela – križišče za Ravne, 
JP Odcep Zahomce, JP Ločica-Grabner 

Jerman Rado           
041 264 824 

JP R 447 - Jakov dol, odcep Bokal, 
odcep Cencelj 

Novak Franc  s.p.     
041 720 497 

JP R 447 - Osredek  Novak Franc  s.p.    
041 720 497 

LC Prapreče – Vologa  - Lipa, odcep 
Kale, odcep Jeseničnik, odcep Orehovec 
LC Vransko – Prapreče, JP vas Merinca 
do odcep Vrhovnik  z odcepi Sedeljšak, 
Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer,…                  

Slapnik Sandi           
041 361 452 

JP Klance - Klakočovec - Semprimožnik   KZ Vransko, z.o.o. 
Skok Martin         
070 810 185 

JP  Ropasija  - Planina z odcepi Pikel Marjan             
5725  542 

LC  Vransko - Tešova – Ropasija,  JP 
Tešova – Klakočovec, z odcepi Tabor, 
Bergant, Izlakar, Pečovnik, JP v naselju   
Brode, JP Tešova – Brode,  JP Selo ,  
JP Selski graben  

KZ Vransko, z.o.o. 
Skok Martin         
070 810 185 

LC  skozi trg Vransko               KZ Vransko, z.o.o. 
Skok Martin         
070 810 185 

JP v naselju Vransko, parkirišča, JP 
Podrigel, Podgozd, Podgorica, Čistilna 

Energetika Projekt 
Kuserbanj Štefan        
031 726 876        

 LC Šmartno -  Prekopa – Stopnik, JP 
Vindija, JP Prekopa –Blate, JP Ribarič,  
JP Prekopa Vranič - Jevše, JP Prekopa- 
Jagodič -Stopnik , odcep Žnidaršič, JP 
Stopnik – Stari grad  z odcepi, JP 
Prekopa – Stopnik – Čeplje, JP Čeplje- 
Prekopa – Banovič  

Tris, d.o.o. 
Grabnar Alojz          
041 666 302 

 

LC Ropasija - Čreta  Remic Franc             
5725 065 

JP Zg. Limovce Ferme Anton             
031 760 670 

JP Prosivnik - Vrhovnik Cencelj Anton           
051 661 347 

JP G 10- Zajasovnik -  Hrastovec  Hrastovec Anton       
041 466 962 

JP R 447- Ločica – Kajbič – Felicijan  Jerman Rado 
041 264 824  

JP Jevše- Dešnikar – Dolar Kokovnik Ivan          
040 276 835    
5725 385 

JP  Čeplje – Pondor z odcepi,  JP  Brode 
– Tršča- Zajc- Mošnik, JP 447 – cesta 
na poligon, JP Brode – pov. cesta na 
poligon, JP Čeplje obrtna cona- Zbirni 
center, JP na Fabriko, JP Vršnik, JP na 
vinograd 

KZ Vransko, z.o.o. 
Skok Martin         
070 810 185 

JP Sp. Limovce  Cukjati Janez            
041 549 231 

JP Male Prapreče Energetika Projekt 
Kuserbanj Štefan              
031 726 876               

JP Zaplanina – Slapnik,  
GC  Brvar 

Brvar Milan  
041 955 692 

JP Zahomce - Dol  pri Taboru,  
JP odcep Ocepek 

Strožič Ivan             
041 794 198 ali 5727 314 

 
 

12. Obvestilo o uporabi in vzdrževanju občinskih cest 

Iz Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09): 

44. člen 
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen 
del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali 
objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej 
ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in 
odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj 
nosi tisti, ki jih je povzročil. 

Prepovedano je predvsem: 
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine; 
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; 
3. ovirati odtekanje vode s ceste; 
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto; 
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali 
drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta 
parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena; 
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke 
nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, 
odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali 
onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, 
poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost; 
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne 
naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet; 
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali 
predmete; 
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali 
onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa; 
10. poškodovati prometno signalizacijo; 
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali 
sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnaževati 
cesto; 
12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v 
obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti 
napajališča za živali; 
13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da 
lahko poškodujejo cesto; 
14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive 
snovi; 
15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od 
ceste vzporedno z njo; 
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje 
in stroje; 
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami; 
18. vlačiti po cesti predmete, ki lahko poškodujejo cestišče. 
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46. člen 
(obveznosti sosedov ob občinski cesti) 

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in 
odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča 
škoda. 

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in za 
odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega 
vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih 
naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali 
stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred 
snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi 
škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je 
sestavni del ceste. 

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih 
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi 
morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče 
pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. 

Iz Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98): 

30. člen 

V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in 
prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici. Mesta in način 
posipanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, 
naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. 

Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti 
dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa 
(predvsem na avtocestah, hitrih in glavnih cestah) zagotoviti stalno 
spremljanje razmer in izvajanje ukrepov za preprečitev poledice na 
vozišču. 

Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je dovoljeno 
uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipanje topilnih 
sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo 
natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je treba 
upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču. 

31. člen 

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah je 
opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene 
glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-
klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po 
prednostnih razredih določi strokovna služba tako, da je 
zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže. Tabela 1, ki 
določa prednostne razrede za vzdrževanje cest v zimskih razmerah, 
je sestavni del tega pravilnika. 

Pr. r. Vrsta ceste Prevoznost 
ceste 

Sneženje 
 

Močno 
sneženje 
 

I avtoceste, 
hitre ceste 

24 ur zagotoviti 
prevoznost 
vozišč, 
pomembnejših 
križanj, dovozov 
k večjim 
parkiriščem in 
odstavnih pasov 

zagotoviti 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu in 
dovozov k 
večjim 
parkiriščem 

II ceste s PLDP > 
4000, glavne 
ceste, glavne 
mestne ceste, 
pomembnejše 
regionalne ceste 

od 5. do 22. 
ure 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji do 
2 ur med 22. in 
5. uro 

zagotoviti 
prevoznost (pri 
več pasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu), možni 
zastoji do 2 ur 
predvsem med 
22. in 5. uro 

III ostale regionalne 
ceste, 
pomembnejše 
lokalne ceste, 
zbirne mestne in 
krajevne ceste 

od 5. do 20. 
ure 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji do 
2 ur predvsem 
med 20. in 5. 
uro 

zagotoviti 
prevoznost (pri 
več pasovnicah 
prevoznost vsaj 
enega voznega 
pasu), možni 
zastoji 
predvsem med 
20. in 5. uro 

IV ostale lokalne 
ceste,mestne in 
krajevne ceste 

od 7. do 20. 
ure, 
upoštevati 
krajevne 
potrebe 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni krajši 
zastoji 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji 
do enega dne 

V javne poti, 
parkirišča, 
kolesarske 
povezave 

upoštevati 
krajevne 
potrebe 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni zastoji do 
enega dne 

zagotoviti 
prevoznost; 
možni 
večdnevni 
zastoji 

VI ceste, ki se v 
zimskih 
razmerah zapro 

- - - 

 
Opombe k tabeli 1: 

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na 
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih 
cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme 
vozil. 

2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno 
močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih 
prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za 
poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče 
odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. 

Načrt pluženja, mesta odvažanja in mesta odlaganja snega se 
določijo z izvedbenim programom zimske službe. Mehanizirano 
odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride do 
poškodb ceste, če pa to ni mogoče, je dela treba izvesti ročno. V 
naseljih morajo biti omogočeni prehodi za pešce. Ob taljenju snega 
in ledu mora biti omogočen odtok vode z vozišča. 

 

13. Obvestilo lastnikom psov 

Lastništvo psa je odgovornost, pri tem pa mora lastnik poskrbeti tako 
za zdravje in dobrobit psa, kot tudi za dejanja in morebitno škodo, ki 
jo njegov pes povzroči. 

Zakon o zaščiti živali določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu 
zagotoviti fizično varstvo psa, tako da je pes na povodcu, nevarne 
pasme pa opremiti z nagobčnikom.  

Občina Vransko zato poziva lastnike psov, da za svoje ljubljenčke 
skrbijo odgovorno ter poskrbijo, da se bodo psi na javnih površinah  
gibali le v spremstvu odraslega človeka oz. nekoga, ki lahko psa 
obvlada. Pse naj vodijo na povodcih in ne puščajo njihovih iztrebkov.  

Samo z odgovornim ravnanjem bomo skupaj pripomogli k bolj 
sproščenim sprehodom ter zagotovili varnost otrok, starejših, 
rekreativcev in drugih sprehajalcev. 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


