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A K T I 

1. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je občinski svet Občine Vransko 
na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel 

 
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  

Statuta Občine Vransko 

1. člen 

V Statutu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015) se v 3. 
členu črta besedilo »po predhodnem soglasju občinskega sveta«. 

 

2. člen 

V petem odstavku 6. člena se beseda »pečata« nadomesti z besedo 
»žiga«. 

3. člen 

V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo »oziroma drugih služb 
nadzora«. 

4. člen 

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

»Organi občine, ki delajo na sejah, lahko sprejemajo odločitve, če je 
na seji navzoča večina članov organa občine.« 

5. člen 

Peti odstavek 13. člena se črta. 

6. člen 

V peti alineji drugega odstavka 16. člena se črta besedilo »daje 
soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«. 

Enajsta alineja se črta. 

Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:  
» - sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine,«.  

Za novo enajsto alinejo se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:  
» - sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine,«. 

Dosedanje dvanajsta do enaindvajseta alineja postanejo trinajsta do 
dvaindvajseta alineja. 

7. člen 

V sedmem odstavku 20. člena se črta besedilo », predsedniku 
nadzornega odbora občine«. 

8. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana 
delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na 
obrazložen predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. 
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta 
pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do 
prve naslednje seje občinskega sveta.« 

9. člen 

Prva alineja drugega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
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» – predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in 
zaključni račun proračuna, načrt ravnanja s premičnim premoženjem 
občine, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, odloke 
in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,«. 

Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

» – odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega 
premoženja občine,«. 

Peta alineja se črta. 

Dosedanje šesta do enajsta alineja postanejo peta do deseta alineja. 

10. člen 

Drugi do osmi odstavek 36. člena se črtajo. 

11. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.« 

Drugi, četrti in peti odstavek se črtajo. 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Nadzorni odbor z letnim programom nadzora seznani župana in 
občinski svet.« 

12. člen 

50. člen se črta. 

13. člen 

Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Izločitev uradnih oseb občinske uprave, direktorja občinske uprave 
in župana določa zakon.« 

Drugi odstavek se črta.  

14. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na 
območju posameznih naselij in delov naselij imenuje občinski svet 
krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.  

Imena in območja krajevnih odborov na območju občine Vransko so:  

- trški odbor Vransko: za območje naselja Vransko,  
- vaški odbor Brode - Selo: za območje naselja Brode in del 
naselja Selo pri Vranskem,  
- vaški odbor Čeplje: za območje naselja Čeplje,  
- vaški odbor Limovce: za območje naselja Limovce,  
- vaški odbor Ločica: za območje naselja Ločica pri Vranskem,  
- vaški odbor Prekopa: za območje naselja Prekopa,  
- vaški odbor Stopnik: za območje naselja Stopnik,  
- vaški odbor Tešova: za območje naselja Tešova, naselja Čreta, 
del naselja Jeronim in del naselja Selo pri Vranskem,  
- vaški odbor Merinca - Vologa: za območje naselja Vologa in 
del naselja Jeronim,  
- vaški odbor Prapreče: za območje naselja Prapreče,  
- vaški odbor Zahomce: za območje naselja Zahomce,  
- vaški odbor Zaplanina: za območje naselja Zaplanina,  
- vaški odbor Zajasovnik: za območje naselja Zajasovnik – del.  

Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na predlog komisije za 
volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed prebivalcev 
naselja, ki so bili predlagani na zboru občanov posameznega 
naselja, za katerega se imenuje odbor.« 

15. člen 

V prvem odstavku 119. člena se beseda »spodbija« nadomesti z 
besedo »izpodbija«. 

KONČNA DOLOČBA 

16. člen 

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu Občine 
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 

Številka: 007/2016                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2016                                       Franc Sušnik l. r. 

 

 
2. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta 
občine Vransko 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012 in 46/2015) je Občinski svet Občine Vransko 
na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
poslovnika Občinskega sveta občine Vransko 

1. člen 

V Poslovniku Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št. 
44/99, 42/00 in 13/01) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da 
se glasi:  

»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«  

2. člen 

V prvem in drugem odstavku 7. člena beseda »pečat« nadomesti z 
besedo »žig«. 

V tretjem in četrtem odstavku se beseda »Pečat« nadomesti z 
besedo »Žig«. 

V četrtem odstavku se besedilo »tajnik občine« nadomesti z 
besedilom »direktor občinske uprave«.  

3. člen 

V 12. členu se besedilo »komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja« nadomesti z besedilom »komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

4. člen 

V petem odstavku 13. člena se besedilo »dela plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja« nadomesti z 
besedilom »sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji 
delovnega telesa občinskega sveta«. 
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5. člen 

V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »tajniku občine« nadomesti 
z besedilom »direktorju občinske uprave«. 

6. člen 

V šestem, sedmem in osmem odstavku 17. člena se besedilo »tajnik 
občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«. 

7. člen 

V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »neopravičeno«.  

Besedilo »del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v 
katerem je bila ta seja« se nadomesti z besedo »sejnina«. 

8. člen 

V drugem odstavku 22. člena se črtata besedili »predsedniku 
nadzornega odbora občine« in »načelniku upravne enote«.  

Besedilo »tajniku občine« se nadomesti z besedilom »direktorju 
občinske uprave«.  

9. člen 

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi: 

»23. a člen 

Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje 
sveta.  

Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki 
osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom 
sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali 
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne 
seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum 
in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).  

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom 
sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. 
Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.  

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za 
sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je 
kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja 
sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.  

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s 
tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom 
sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev 
zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo 
sveta.« 

10. člen 

V prvem odstavku 24. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z 
besedilom »direktor občinske uprave.« 

11. člen 

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Na dnevnem redu vsake seje mora biti praviloma kot prva točka 
potrditev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta.« 

 

12. člen 

Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlagatelj  točke  dnevnega  reda  lahko  točko  sam  umakne  
vse  do  glasovanja  o  dnevnem  redu.  O predlagateljevem umiku 
točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke 
dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja 
in glasuje.« 

13. člen 

V drugem odstavku 32. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti 
z besedilom »direktor občinske uprave«.  

14. člen 

V prvem odstavku 36. člena se besedilo »ob ponedeljkih ob 
devetnajsti uri« nadomesti z besedilom »ob torkih ob dvajseti uri«. 

15. člen 

Četrti odstavek 43. člena se črta. 

16. člen 

V drugem odstavku 49. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti 
z besedilom »direktor občinske uprave«. 

17. člen 

V tretjem in petem odstavku 52. člena se besedilo »tajnik občine« 
nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«. 

V tretjem odstavku se besedilo »Tajnik občine« nadomesti z 
besedilom »Direktor občinske uprave«. 

18. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Potek seje občinskega sveta se zvočno snema za potrebe priprave 
zapisnika seje in z namenom zagotavljanja transparentnosti 
delovanja občinskega sveta oziroma zagotavljanja nadzora javnosti 
nad delovanjem občinskega sveta. 

Zvočni posnetek seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom 
in gradivom s seje. 

Član občinskega sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico 
poslušati zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega 
uslužbenca. 

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del zvočnega posnetka 
dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega 
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Župan 
odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni. 

Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka, ki vsebuje 
informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in 
se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in 
naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno 
pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu 
z zakonom. 

Zvočni posnetki sej občinskega sveta, odprtih za javnost, so javnosti 
dostopni na spletne strani občine. Objavijo se v roku sedmih dni po 
seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.  
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Zvočni posnetki sej občinskega sveta se na svetovnem spletu 
objavljajo z namenom obveščanja javnosti, predvsem zaradi 
zagotavljanja transparentnosti delovanja občinskega sveta in 
zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem občinskega sveta. 

Z informacijo o zvočnem snemanju seje in kasnejšo objavo zvočnih 
posnetkov seje občinskega sveta na spletni strani občine se vse 
prisotne na seji seznani z obvestilom, izobešenim na vidnem mestu 
v prostoru, kjer poteka seja. 

V primeru obravnave gradiva z varovanimi osebnimi podatki ali 
gradiva z označeno stopnjo zaupnosti na seji občinskega sveta, se 
zvočni posnetki ne objavljajo na svetovnem spletu.« 

19. člen 

V prvem odstavku 55. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z 
besedilom »direktor občinske uprave«. 

20. člen 

V prvem in tretjem odstavku 56. člena se besedilo »tajnik občine« 
nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«. 

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »Tajnik občine« 
nadomesti z besedilom »Direktor občinske uprave«. 

21. člen 

V prvem odstavku 57. člena se besedilo »komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

V četrtem odstavku se besedilo »Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

22. člen 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom 
občine, so: 

– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,  

– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe,  

– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,  

– odbor za kmetijstvo.« 

23. člen 

V prvem odstavku 65. člena se besedilo »komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisije 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

24. člen 

V prvem odstavku 66. člena se besedilo »komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

25. člen 

Četrti odstavek 68. člena se spremeni tako,  da se glasi: 

»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema 
svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. 
Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge 
z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« 

26. člen 

Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja na področju 
urejanja, cilje,  načela in temeljne rešitve predloga odloka ter oceno 
finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član 
občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za 
uvrstitev na dnevni red seje občinskega sveta.« 

27. člen 

Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlog odloka se pošlje članom občinskega sveta najmanj sedem 
dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.« 

28. člen 

Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki se glasi: 

»76.a člen 

Po opravljeni prvi obravnavi predloga odloka, se predlog odloka 
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.  

Obvestilo o javni obravnavi predloga odloka se objavi na spletni 
strani in oglasni deski občine. Obvestilo o javni obravnavi vsebuje 
povabilo zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov, pripomb 
in mnenj na predlog odloka. 

Predlog odloka se skupaj s spremljajočim gradivom objavi na spletni 
strani občine in razgrne v prostorih občine v poslovnem času 
občinske uprave.  

Po končani javni obravnavi občinska uprava pripravi poročilo o javni 
obravnavi, ki vsebuje zapisnik javne obravnave in obrazložitve 
razlogov za upoštevanje ali neupoštevanje posredovanih pripomb, 
predlogov in mnenj zainteresirane javnosti. 

Poročilo o javni obravnavi se posreduje občinskemu svetu kot del 
gradiva za drugo obravnavo predloga odloka.« 

29. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu 
najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna 
državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan 
predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega 
sveta.  

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna 
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne 
finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo 
predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.  

V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni javni 
uslužbenec občinske uprave občinskemu svetu:  

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga 
proračuna,  

– načrtovane politike občine,  
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– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,  

– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega 
neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in 
kadrovski načrt,  

– načrt razvojnih programov,  

– načrt nabav.  

Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno 
razpravo in sprejme sklep, da se izvede javna obravnava predloga 
proračuna.  

Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno 
obravnavo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku 
sedmih dni občinskemu svetu predloži popravljen predlog proračuna 
z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem 
upoštevani.  

Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje 
v javno obravnavo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta 
pošlje v javno obravnavo župan.« 

30. člen 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlog proračuna mora biti v javni obravnavi najmanj 15 dni.  

Obvestilo o javni obravnavi se objavi na spletni strani občine in na 
oglasni deski občine. Obvestilo določa način in rok za vlaganje 
pripomb in predlogov zainteresirane javnosti k predlogu občinskega 
proračuna. 

Predlog proračuna se objavi na spletni strani občine in razgrne v 
prostorih občine v poslovnem času  občinske uprave.  

V času javne obravnave obravnavajo predlog proračuna delovna 
telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost.  

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.  

Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne 
obravnave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na 
njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.« 

31. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni obravnavi o predlogu 
proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna in odloka o 
proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se 
bosta obravnavala.  

Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko 
člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri 
dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.  

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega 
odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi 
prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke 
proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.« 

32. člen 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pred začetkom obravnave dopolnjenega predloga proračuna 
občine in odloka o proračunu občine na seji občinskega sveta, 
župan pojasni, katere pripombe iz javne obravnave oziroma 

pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval 
pri pripravi dopolnjenega predloga in katerih ni ter obrazloži, zakaj jih 
ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je 
sestavni del gradiva predloga proračuna.  

V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih 
amandmajih k dopolnjenemu predlogu proračuna in odloku o 
proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu 
in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali 
dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve 
proračunskega ravnovesja.  

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in 
pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo 
vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v 
kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na 
amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in 
predložitev amandmaja članom občinskega sveta.  

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se 
najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet 
pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.« 

33. člen 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri 
amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po 
delih ter glede prihodkov, odhodkov in ali je z njim zagotovljeno 
financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi 
obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o 
proračunu občine.  

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi 
odlok o proračunu občine. Če proračun ni usklajen, lahko župan 
prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo 
in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V 
skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in 
določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen 
predlog uskladitve.  

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. 
O predlogu uskladitve ni razprave.  

Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog 
sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o odloku o 
proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine 
ni sprejet.  

Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora 
župan predložiti nov predlog proračuna.« 

34. člen 

91. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, 
sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri 
mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. 
Sklep o začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega 
poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem odloka po hitrem 
postopku.« 

35. člen 

92. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.  

Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa 
sveta, vendar o njem ni javne razprave.  
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Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega 
poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga 
proračuna.« 

36. člen 

Črtajo se 93., 94. in 95. člen. 

37. člen 

V prvem odstavku 102. člena se besedilo »komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

38. člen 

V drugem odstavku 104. člena se se besedilo »komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom 
»komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.« 

39. člen 

105. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.  

Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in 
statutom občine predčasno preneha mandat.  

Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih 
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso 
občinski funkcionarji.  

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je hkrati s predlogom za 
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v 
delovnem telesu občinskega sveta dolžna predlagati občinskemu 
svetu novega kandidata.  

Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega 
funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.  

Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje 
občinski volilni komisiji.  

Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja zaradi postopka izbire 
novega kandidata.« 

40. člen 

V prvem odstavku 107. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti 
z besedilom »direktor občinske uprave«.  

41. člen 

V tretjem odstavku 108. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti 
z besedilom »direktor občinske uprave«.  

42. člen 

Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo 
določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.« 

 

 

KONČNA DOLOČBA 

43. člen 

Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu Občine 
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 

Številka: 007/2016                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2016                                        Franc Sušnik l. r. 

 

 
3. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2016 

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 8. in 
13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
in Uradne Objave Občine Vransko, št.  21/12 in 46/15) je Občinski 
svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel 
naslednjo 

D O P O L N I T E V   L E T N E G A   N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko  

za leto 2016 

1. člen 

Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta 
Občine Vransko dne 8. 12. 2015 tako, da se dopolni tč. 1 -  
pridobivanje nepremičnega premoženja -  kot sledi: 

Doda se nova točka 3. in 4. : 

3. Stavbno  
zemljišče - 
Avtobusna 
postaja pri OŠ, 
cesta in šolski vrt 

104/2,  
k.o. Vransko 
 
107/4, 
k.o. Vransko 
 
107/5,  
k.o. Vransko 
 
107/14,  
k.o. Vransko 

1236 m2   

 
581 m2   

 
511 m2   

 

 

615 m2   

7.403 €  
 
 
8.181 € 

 
7.195 € 

 
8.659 € 

Območje že 
zgrajene 
javne 
infrastrukture 

4. Stavbno  
zemljišče - 
del JP št. 916022 
Čeplje –poligon 
Amzs 

2636/7,  
k.o. Prekopa  

 

 893 m2   

   

8.061 € 

    

Območje že 
zgrajene 
javne 
infrastrukture 

2. člen 

Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
ostanejo nespremenjene. 
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3. člen 

Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vransko začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 

Številka: 478/2016                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2016                                        Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na 
domu v občini Vransko za leto 2016 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015) je Občinski 
svet Občine Vransko na  10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel  

 
S K L E P 

o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v 
občini Vransko za leto 2016 

 
I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu v višini 16,63 EUR na uro storitve od 1. 3. 2016 
dalje. 

II. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 8,92 EUR na 
uro storitve. 

Subvencija iz proračuna RS k ceni storitve znaša 4,15 EUR na uro 
storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 3,56 EUR na uro storitve in se lahko 
še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o 
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.  

Cena za samoplačnike je 16,63 EUR na uro storitve. 

III. 

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

Številka: 1221/2016-1                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 16. 2. 2016                                Franc Sušnik l. r. 
 

R A Z P I S I 

5. Razpis načina in pogojev za dajanje pobud za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2015 

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja razpisuje 
 

N A Č I N   I N   P O G O J E  
za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Vransko  

za leto 2015 

I. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
razpisuje način in pogoje za dajanje pobud za podelitev naslednjih 
priznanj Občine Vransko: 

1. ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 

Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana oseba, 
katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na 
kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki je posebno 
zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine. 

2. GRB OBČINE VRANSKO 

Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, 
športu in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja.  

3. PLAKETA OBČINE VRANSKO 

Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se 
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine 
Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali 
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.  

4. PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 

II. 

Priznanja Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, 
organizaciji, podjetju in društvu.  

III. 
 
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in 
pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more 
predlagati za priznanje. 

IV. 

Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati: 

 ime in priimek oz. naziv in naslov pobudnika, 
 datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za podelitev priznanja, 
 ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in 

naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva, 
 utemeljitev pobude. 
 
Utemeljitev pobude mora vsebovati: 
a) za posameznika: 

kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje 
je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi 
katerih se daje pobuda za priznanje; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo 
priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo 
tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje. 

V. 
 
Pisne pobude za podelitev priznanja Občine Vransko za leto 2015 z 
utemeljitvijo sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do 29. 3. 2016.  
 
Nepopolnih pobud, in pobud, ki bodo prispele po razpisanem roku, 
komisija ne bo obravnavala. 
 
Številka: 012-01/2016-08                          Predsednica KMVIP    
Datum: 29. 2. 2016                                    Ksenija Rovan Krivec l. r. 
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Z A P I S N I K I 

6. Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta 

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

ki je bila v torek 8.12.2015, 20. uri v dvorani Inovacijskega 
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a. 

 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)  

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar, 
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid 
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec in  Alenka Lebeničnik 

- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Rudi Pušnik 
in Mateja Godler 

- skupna občinska uprava: Mihaela Zupančič 
 
-  mediji: Novi Tednik in VTV 

-  opravičeno odsotni svetniki oz. svetnice: Sonja Cencelj 

Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta. 

• Sprejem dnevnega reda 

Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  - 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 110 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  9. redne 
seje, kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje 
Občinskega sveta z dne 27.10.2015 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko 
4. Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko 
5. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – redni 
postopek 
6. Odlok  o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju 
Občin Spodnje Savinjske doline – hitri postopek 
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko za leto 2016 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za 
leto 2016 
9.  Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2016 
10. Avtentična razlaga Sklepa  o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in   počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine vransko 
11. Imenovanje uredniškega odbora za pripravo monografije o 
Vranskem v zvezkih 
12. Tekoče zadeve: - Prošnja za finančno pomoč pri 
restavriranju glavnega oltarja podružnične cerkve Matere Božje 
na Čreti 
13. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 8. redne seje 
Občinskega sveta z dne 27.10.2015.  

Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.  

Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 
27.10.2015: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 111 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 8. redne seje 
Občinskega sveta z dne 27.10.2015, v predloženem besedilu. 

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

Pobude in vprašanja so podali/postavili naslednji svetniki: 

a) Alenka Lebeničnik  

Zakaj so na regionalni cesti na mostu pri bencinski črpalki v Brodeh, 
postavljeni znaki za omejitev hitrosti 40 km/uro ? 

Župan je odgovoril, da je že od leta 2007 v sklopu preplastitve 
cestnega odseka Ločica – Šentrupert v načrtu razvojnih programov 
nadomestna gradnja obeh  mostov, za kar so že odkupljena 
zemljišča in narejeni projekti, očitno pa je zadnji pregled pokazal, da 
ja ta most v tako slabem stanju, da ga je potrebno dinamično 
razbremeniti, zato so se tudi odločili za postavitev omejitve hitrosti. 
Pred leti je bil že tudi sklican Vaški odbor Brode, ker so iz  Direkcije 
RS za ceste podali predlog, da bi obvoz v času gradnje speljali skozi 
samo naselje Brode, predlog je bil s strani odbora zavrnjen, zato so 
predvideni začasni pontonski mostovi. 

Župan je predlagal, da se to vprašanje spremeni v pobudo in se 
posreduje na pristojno službo oziroma DRSC. Svetniki  so se s 
predlogom strinjali. 

b) Jože Matko 

Pri sanaciji gozdnih cest ja bila GC Planina  (GC Planina- Ptica 093 
148) nasuta z materialom, ki  je bil v veliki meri pri prvem pluženju 
snega odstranjen s cestišča, kakšna ja možnost, da bi v bodoče 
tovrstne sanacije opravljali v ožjem obsegu in tiste bolj kvalitetno? 

Župan je odgovoril, da se je v letošnjem letu po spremembi zakona 
prvič lahko del teh sredstev porabil za ureditev nekaterih javnih poti 
in ne samo za gozdne ceste, kar se ja tudi upoštevalo, saj so bili 
sanirani trije taki odseki (JP 916 081 Prilope, JP 916 371 
Klokočovec-Bergant in JP 992 711 Zg. Limovce-Hrastovec). 
Sredstva, ki so namenjena za sanacijo gozdnih cest je potrebno 
uskladiti s programom sanacije, ki pa se pripravi v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove RS. 

c)Alenka Lebeničnik 

Kaj se je zgodilo glede na posredovan dopis v zvezi s peticijo 
občanov v Zaplanini, ki so jo le-ti podpisali zaradi nevarnega 
cestnega odseka med poslopjema Zaplanina 6 in Zaplanina 12? 

Župan je odgovoril, da je bila postavljena ustrezna prometna 
signalizacija, bil je že tudi določen datum ogleda lokacije, ki ga bodo 
opravili člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Posredovan vam je bil tudi pregled izvedenih ukrepov in stroškov 
nabave po zadnjem ogledu članov Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, izvedla pa se bo še postavitev zaščitnih ograj na 
Tešovi. 

č) Ksenija Rovan Krivec 

Kakšna je možnost da bi bila v primeru sanacije mostov čez Bolsko, 
cesta čez samo naselje Brode omejena samo za lokalni promet?  

Župan je odgovoril, da se lahko postavi prometni znak, omejen 
promet za tovorna vozila z dopolnilno tablo-samo za dostavo, čeprav 
je kasneje to težko izvajati in nadzirati, še posebej v primeru zaprtja 
avtoceste. 
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Ad3 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko 

Župan je podal uvodno obrazložitev  in predal besedo Rudolfu 
Pušniku, ki je spremembe in dopolnitve predstavil. Nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko in podal pripombo 
na 57. člen Statuta – del naselja Selo pri Vranskem (Prilope) spada 
pod Vaški odbor Tešova. 

Sledilo je glasovanje o sprejemu predloga Sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Vransko v predloženem besedilu, v prvem branju:           
- 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 112 
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme predlog 
Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko v 
predloženem besedilu. Predlog se posreduje v 30-dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen način. 

Ad4 Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko 

Župan je podal uvodno obrazložitev  in predal besedo Rudolfu 
Pušniku, ki je spremembe in dopolnitve predstavil. Nato je odprl 
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 

Sledilo je  glasovanje o sprejemu predloga Spremembe in dopolnitev 
Poslovnika občinskega sveta Občine Vransko: - 10 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 113 
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme predlog 
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Vransko v predloženem besedilu. Predlog se posreduje v  
30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. 

Ad5 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – redni 
postopek 

Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo Mihaeli 
Zupančič. Nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala svetnica 
Ksenija Rovan Krivec in svetnik Jože Matko. 

Sledilo je  glasovanje o sprejemu:  
1. Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2016 po rednem 
postopku: - 9 glasov ZA, 1 glas PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 114 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o proračunu 
občine Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu. 

2. Sklepa o višini subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in 
čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali 
izvajalci nepridobitnih dejavnosti: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 115 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o višini 
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja 
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti v višini 50% od 1.1.2016 dalje. 

Ad6 Odlok  o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju 
Občin Spodnje Savinjske doline – hitri postopek  

Župan je podal uvodno obrazložitev in odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala svetnika Jože Matko in Ivan Kokovnik, nato je sledilo 
glasovanje o sprejemu: 

1. Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju Občin 
Spodnje Savinjske doline po hitrem postopku: - 6 glasov ZA, 3 
glasovi PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 116 
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se Odlok o zatiranju 
koruzne (prosene) vešče na območju Občin Spodnje Savinjske 
doline sprejme po hitrem postopku. 

2. Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju Občin 
Spodnje Savinjske doline: - 8 glasov ZA, 1 glas PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 117 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o zatiranju 
koruzne (prosene) vešče na območju Občin Spodnje Savinjske 
doline v predloženem besedilu. 

Ad7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko za leto 2016 

Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče 
sodeloval. 

Sledilo je glasovanje o Sklepu o povprečni gradbeni ceni in 
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2016: -10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Župan je  ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 118 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o povprečni 
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 v 
predloženem besedilu. 

Ad8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za 
leto 2016 

Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče 
sodeloval. 

Sledilo je glasovanje o Sklepu o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine 
Vransko za leto 2016: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 119 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o vrednosti točke 
za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2016 v 
predloženem besedilu. 

Ad 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2016 

Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče 
sodeloval. 

Sledilo je glasovanje o Sklepu o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2016: - 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 120 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini enkratne 
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denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2016 v 
predloženem besedilu. 

Ad10 Avtentična razlaga Sklepa  o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko 

Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri je 
sodeloval svetnik Jože Matko. 

Sledilo je glasovanje o avtentični razlagi Sklepa  o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in  počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko: - 10 glasov ZA,  
0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 121 
Občinski svet Občine Vransko sprejme avtentično razlago 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko v naslednjem besedilu: 

»Določbo 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih 
na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 33/2013) je treba razumeti tako, da lahko počitniško 
rezervacijo iz 3. člena predmetnega sklepa in dodatna znižanja 
iz 4. člena predmetnega sklepa uveljavljajo le starši, ki imajo na 
dan pričetka koriščenja počitniške rezervacije ali dodatnega 
znižanja poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.« 

Ad11 Imenovanje uredniškega odbora za pripravo monografije 
o Vranskem v zvezkih 

Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri je 
sodeloval svetnik Jože Matko. 

Sledilo je glasovanje o imenovanju predlaganih članov uredniškega 
odbora za pripravo monografije o Vranskem v zvezkih: - 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 

Župan je ugotovil, da je sprejet: 

Sklep št. 122 
Občinski svet Občine Vransko imenuje predlagani uredniški 
odbor za izdajo prvega zvezka monografije o Vranskem v 
sestavi: 
Marija Završnik, bibliotekarka,  knjižničarka na OŠ Vransko-
Tabor, 
Katja Završnik,  univ. dipl. umetnostna  zgodovinarka, OŠ 
Vransko-Tabor, 
Valerija Jerman,  univ. dipl. politolog, bibliotekarka, MSK Žalec, 
Občinska knjižnica Vransko, 
Rok Glavan, univ. dipl. kulturolog, Antikvariat Glavan Ljubljana, 
Aleš Stopar, univ. dipl. umetnostni zgodovinar, Pokrajinski 
muzej Celje, 
Suzana Felicijan Bratož, univ. dipl. zgodovinar, ZKTŠ Vransko, 
Tatjana Goropevšek, gimnazijski maturant, ZKTŠ Vransko, 
Rudi Pušnik, prof. filozofije in zgodovine, Občina Vransko. 

Ad12 Tekoče zadeve:   

Prošnja za finančno pomoč pri restavriranju glavnega oltarja 
podružnične cerkve Matere Božje na Čreti. 

Župan je članom Občinskega sveta Občine Vransko predlagal, da se 
na tej seji s prošnjo samo seznanijo in ob tem  razložil, da bo občina 
že v naslednjem letu prispevala denarna sredstva za sanacijo 
ostrešja na farni cerkvi v trgu Vransko, kar je razvidno tudi iz 
predloženega proračuna. Če  bo pa možnost še za kakšna dodatna 
sredstva, je odvisno od financiranja občin s strani države v 
naslednjem letu. Sledila je razprava v kateri je sodeloval svetnik 
Jože Matko. 

Svetniki so se z županovim predlogom strinjali. 

Ad13 Razno: 

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 
Okrožnega sodišča v Celju 

Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal obrazložitev,  
nato je člane občinskega sveta pozval, da podajo predloge. Na seji 
je bil kot kandidat za sodnika porotnika predlagan član občinskega 
sveta Jože Matko. 

Seja je bila zaključena ob 21.20. 

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

 

O B V E S T I L A 

7. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o plakatiranju v 
občini Vransko 

Občinski svet Občine Vransko je na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 
obravnaval in v prvem branju sprejel predlog  Odloka o plakatiranju v 
občini Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na 
krajevno običajen način od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016. 

Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz. 
predloge na predlog Odloka o plakatiranju v občini Vransko 
posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 
3305 Vransko;  

- vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;  

- pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si. 

Predlog Odloka o plakatiranju v občini Vransko je: 

- na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času 
uradnih ur občinske uprave; 

- objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave 
 

 
 
 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


