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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. november 2013          Številka 35/2013               

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o  rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2013 

2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko 
 
3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko 

4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2014 

5. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za 
območje Občine Vransko za leto 2014 

6. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v Občini Vransko v letu 2014 

OBJAVE 
 
7. CENIK Športne dvorane Vransko 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta 

9. ZAPISNIK 4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami 

10. ZAPISNIK 7. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 

OBVESTILA 
 
11. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Odloka o 
ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec 

12. OBVESTILO o uporabi in vzdrževanju občinskih cest 

 

 

 

A K T I 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2013 
 
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 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 18. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel 
 

O D L O K  
o  rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013 

 
1. člen 

(sestava in višina splošnega dela proračuna) 
 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2013 (Občinski Informator - Uradne objave 
Občine Vransko, št. 26/2012 z dne 21.12.2012) 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 2013  

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 
sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih         
sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                                                                              
730 Prejete donacije iz domačih virov 

3.285.095 
2.359.363 
2.018.536 
1.772.488 

180.112 
65.636 

300 
 

340.827 
110.317 

 
1.500 

721 
750 

 
227.539 

 
54.260 

                           22            
 

54.238                               
                              
 
 

0 
 0     
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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) 

 0                             
        

871.472              
                  871.472 

                    
                

               3.156.167         
               1.093.464    

178.111 
26.853 

 
790.371 
37.200 
60.929 

 
936.608 
43.657 

483.234 
 

76.550 
 

333.167 
 

  947.218 
 947.218 

 
 

178.877 
6.948 

 
171.929 

 
128.928 

 

 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2013 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 
 
 

412 
 
 

412 
 
 
 
 
 
 
 
 

 412 
 

 
 
 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2013 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 + 

220.000 
             220.000               

220.000  
              

361.802                 
             361.802               

361.802 
            

 13.286 
   
  
            

 141.802 
 
             

  128.928 
 
         

               14.302  
 

 
2. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 
 
3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2013 znašajo 
11.112,69 € 

 
3. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
V 2. odstavku 16. člena se znesek 147.000,00 € nadomesti z 
zneskom 220.000,00 €. 

 
4. člen 

 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2013 (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: 410/2013                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/12) je Občinski svet Občine 
Vransko na 18. redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel 
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O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko 

 
1. člen 

       
Drugi odstavek 12. člena Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko  
(Uradni list RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
30/2013) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji 
dejavnosti K (dejavnost): 
 
CC-SI opis faktor 
111 enostanovanjske stavbe 0,7 
1121 dvostanovanjske stavbe                             1,0 
112 večstanovanjske stavbe                             1,3 
121 gostinske stavbe                                        1,3 
12201 stavbe javne uprave                                   1,0 
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic                 1,3 
12203 druge upravne in pisarniške stavbe            1,3 
123 trgovske in druge stavbe za 

storitvene dejavnosti 
 

1,3 

124 stavbe za promet in stavbe za 
izvajanje elektronskih komunikacij 

1,3 

125 industrijske stavbe in skladišča                  0,35 
126 stavbe splošnega družbenega 

pomena        
0,7 

127 (z 
izjemo 
1271) 

druge ne stanovanjske stavbe  
(z izjemo nestanovanjskih 
kmetijskih stavb)                                  

0,7 

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe 0,35 
- vse ostale vrste objektov                                1,0 
 

2. člen 
 

Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 30/2013) 
ostanejo nespremenjene. 

 
3. člen 

 
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 

 
Številka:  4260-01/2013                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.    
 

 
 
 
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno 
prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, št. 94/2007 z 
dopolnitvami), 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 
17/2010) in skladno z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) 
je Občinski svet Občine Vransko na 18. redni seji občinskega 
sveta dne 19.11.2013 sprejel naslednji 
 

P R A V I L N I K  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi 

Večnamenske športne dvorane Vransko 
 

1. člen 
 
Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko 
(Ur.l. RS, št. 45/07) se spremeni tako, da se ime dvorane 
spremeni tako, da se črta beseda »večnamenska« in se ime 
dvorane glasi »Športna dvorana Vransko«, posledično se 
spremeni ime pravilnika, ki  se tako glasi »Pravilnik o uporabi 
Športne dvorane Vransko«. 
 

2. člen 
 
V Pravilniku o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko 
se 7. točka 3. člena spremeni tako, da se glasi:  
 
»7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve 
in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge 
podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi 
dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko in z njim 
sklene  pogodbo o uporabi, in če za takšno prireditev pridobi 
dovoljenje pristojnega organa oz. jo priglasi pri pristojnem 
organu v skladu z zakonom.« 
 

3. člen 
 
3. odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Rok za odpoved termina je 1 teden.« 
 

4. člen 
 
13. členu se dodata člena a) in b), ki se glasita: 
  
 »a) Nižjo ceno od neprofitne uporabe se lahko zaračunava za 
dejavnost v tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve 
dejavnosti javnih programov, humanitarne  prireditve, katerih 
donator ali organizator je Občina Vransko. V teh primerih se 
krijejo le nastali materialni stroški. 
 
Upravljavec športnega objekta mora v primerih, ki so našteti v 
prvem odstavku tega člena, pridobi soglasje in pisno potrditev 
župana. 
 
b) Za prireditve iz 7. točke 3. člena tega pravilnika se cene 
uporabe oblikujejo po tržnih zakonitostih in so lahko višje od 
cene uporabe, ki jih določa Cenik o uporabi Športne dvorane 
Vransko.« 

5. člen 
 
V 4. alineji 18. člena se črta besedna zveza »in imena«.  
 

6. člen 
 
Ostale določbe Pravilnika o uporabi Večnamenske športne 
dvorane Vransko (Ur.l. RS, št. 45/07) ostanejo nespremenjene. 
 

7. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 
 
Številka:  671/2007-1                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                             Franc Sušnik l. r.    
    

 
 
 
4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko za leto 2014 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, 
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U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/12-ZUJF), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 124/08) ter 16. in 115. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 18. 
redni seji dne 19. 11. 2013 sprejel  

S K L E P  
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko 
za leto 2014 

1. 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu 2014 
ostaja enaka kot v letu 2013 in znaša 0,005054 EUR/m2. 

2. 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka:  4261/2013                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.    
 

 

 
5. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2014 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 
40/12-ZUJF), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 96/09) ter 16. in 115. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 18. 
redni seji dne 19.11.2013 sprejel 

S K L E P  
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2014 

1. 

Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške 
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 
2014 enaka kot v letu 2013 in znaša na območju Občine 
Vransko 812,95 EUR/m2. 

2. 

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine. 

3. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno 
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z 
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev 
v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica 

Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega 
materiala Slovenije. 

4. 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka:  4260-02/2013                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.    
 

 

 
6. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence 
v Občini Vransko v letu 2014 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF), 
7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 
53/10 in Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012) in 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini 
Vransko  (Ur.l. RS, št. 132/06)  je Občinski svet občine Vransko 
na 18. redni seji  dne 19.11.2013 sprejel 

S K L E P 
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence  

v Občini Vransko v letu 2014 

1. člen 

Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini 
Vransko se za leto 2014 določi v naslednji višini: 

• 132,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini 
• 221,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
• 309,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
• 353,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu novorojencu v 
družini. 

2. člen 

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence 
se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto 
2014. 

3. člen 

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 1223/2013                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.  
 
   

O B J A V E 

7. Cenik Športne dvorane Vransko 

Cena najema za 1 uro:  

ŠPORT MLADIH DO 18 LET (KLUBI 
OBČINE VRANSKO) 

POVRŠINA  CENA 

  cela 16,69 

 2/3 12,52 

 1/3 8,35 
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 plesna 
dvorana  

4,17 

 plezalna stena 6,25 

DRUŠTVA,SKUPINE REKREACIJE IZ 
OBČINE VRANSKO 

  

 cela 20,86 

 2/3 16,69 

 1/3 12,52 

 plesna 
dvorana 

6,25 

 plesna 
dvorana  
za pridobitno 
dejavnost 
uporabnika 

12,00 

 plezalna stena 12,52 

DRUGE PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE 

 

  

 cela 33,38 

 2/3 29,21 

 1/3 20,86 

 plesna 
dvorana 

8,34 

 plesna 
dvorana  
za pridobitno 
dejavnost 
uporabnika 

12,00 

 plezalna stena 20,86 

ŠPORTNA TEKMOVANJA DRUŠTEV IZ 
OBČINE VRANSKO  

cela dvorana  

 dečki in 
deklice 

41,77 

 mladinci 50,13 

 kadeti 58,48 

 člani 62,66 

ŠPORTNA TEKMOVANJA TUJIH 
DRUŠTEV IN DRUGIH PRAVNIH IN 
FIZIČNIH OSEB 

cela dvorana  

 dečki in 
deklice 

66,83 

 mladinci 71,01 

 kadeti 81,45 

 člani 87,72 

 

UPORABA DVORANE ZA 
KOMERCIALNE NAMENE 

POVRŠINA  CENA 

 (cena dvorane za prireditev) cela 1000,00 

 2/3 800,00 

 1/3 600,00 

 stroški 
varovanja (na 
varnostnika) 

12,00 

 riziko odpovedi 10 % 
vrednosti 
najema UPORABA DVORANE ZA OŠ 

VRANSKO - TABOR 
  

(cena dvorane za prireditev) cela 530,00 

 2/3 290,00 

 1/3 103,00 

UPORABA DVORANE ZA ŠPORTNE 
PRIREDITVE OD 1 DO 6 UR 

 

 

 

(cena dvorane na uro) domača 
društva 

63,00 

 tuja društva 88,00 

CELODNEVNA UPORABA DVORANE 
(12 UR) ZA ŠPORTNE PRIREDITVE 

  

 cela 600,00 

 2/3 400,00 

 1/3 200,00 

PRAZNOVANJE ŠPORTNIH ROJSTNIH 
DNI  (2 URI) 

  

   do 5 otrok 50,00 

   6-10 otrok 70,00 

 11-15 otrok 90,00 

 dodatna ura 20,50 

 dodatni 
animator 

10,00 

NAMIZNI TENIS 2 osebi/uro 9,09 

BADMINTON 2 osebi/uro 9,09 

KARDIO FITNES oseba/uro brez 
inštruktorja 

3,50 

 oseba/uro z 
inštruktorjem 

5,50 

DODATNI PROSTORI    

 dodatna 
garderoba + 
tuš 

4,17 

 sodniška 
garderoba + 
tuš 

4,50 

UPORABA STOLOV    

(cena za stol) 500-600 stolov 1,00 

 300-400 stolov 1,30 

 do 300 stolov 1,50 

UPORABA PRIREDITVENIH MIZ    

100 miz miza 5,00 

REZERVACIJA TERMINA   

do 2 uri 

 

društva, 
skupine 
rekreacije iz 
občine 
Vransko, šport 
mladih 

 

6,26 

do 2 uri druge pravne 
in fizične 
osebe 

10,00 

 

Cene so v evrih, DDV ni vključen v ceno. 
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Z A P I S N I K I  

7. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 
ki je bila v torek, 19. novembra 2013, ob 19. uri v dvorani 

Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 
Vransko 66a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša 
Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Jože Matko, 
Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, Marjan 
Pečovnik; Anica Bogataj od 2. tč. dalje 
 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka Kramar, 
Mateja Godler; 
 
- SOU računovodstvo: Petra Slatinšek; 
 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik; 
 
- ostali prisotni: OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl (k tč. 3), ZD 
Žalec, Marjan Golob (k tč. 4), Simbio Celje, Romana Kolenc (k 
tč. 6) in ZKTŠ Vransko, Suzana Felicijan Bratož k tč. 7 in 8; 
 
- predstavniki medijev: Špela Ožir (Novi tednik). 

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

• Sprejem dnevnega reda 

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 18. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer za 7. točko 
dnevnega reda se doda nova točka 8, ki se glasi: Potrditev 
cenika za uporabo športne dvorane 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato 
sledi glasovanje:  
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda z novo točko 8  in 
glasovanje o celotnem dnevnem redu: 

Sklep št. 302  
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 18. redne 
seje z novo točko 8 Potrditev cenika športne dvorane.  
 
Sklep št. 303 
Sprejme se naslednji dnevni red  18. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 
24.09.2013 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2013 
4. Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta potrate 
Žalec 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko 
6. Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne 
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo 
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih elaboratih 
za: 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov 
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi VŠD Vrana 
Vransko 
8. Potrditev cenika športne dvorane 
9. Sklep o uskladitvi cen zimskega vzdrževanja cest za sezono 
2013/2014 
10. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za 
leto 2014 
11. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine 
Vransko za leto 2014 
12. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
občini Vransko za leto 2014 
13. Sklep o financiranju političnih strank v letu 2014 
14. Soglasje k financiranju izvedbe geološko- geomehanskih 
raziskav in izdelavi projektov za sanacijo plazu na območju 
domačije Dolinšek, Jeronim 39 in Kosem, Stopnik 12 
15 Premoženjsko pravne zadeve 
16. Tekoče zadeve  
17. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z 
dne 24.09.2013 

Na predloženi zapisnik 17. redne seje pripomb ni bilo, zato 
sledi glasovanje za potrditev:  
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 
24.09.2013 

Sklep št. 304 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 24.09.2013 v 
predloženem besedilu. 

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

Na predložene pisne odgovore na vložene pobude/vprašanja 
svetnikov na prejšnji seji ni pripomb. 

Novih pisnih pobud/vprašanj ni. V nadaljevanju so 
predstavljena vprašanja in  predlogi, na katere je na seji  
odgovarjal župan. 

a) Janez Lencl (vprašanje): ali bo pred zimo asfalt v Prekopi in 
kaj bo s priključki 

Župan: natančnega odgovora ne more podati, po pogodbi z 
VOC je bil rok opredeljen med 25. in 28.11.2013, podjetje 
Plima, ki je delo prevzelo pa ima tudi težave; predvideno je, da 
se priključki izvedejo istočasno; 

b) Marjan Pečovnik: ali je  možno urediti javno razsvetljavo v 
naselju Podgozd (vsaj tri luči) in kako je s čiščenjem jaškov v 
trgu Vransko; 

Župan: Javna razsvetljava je lahko predmet rebalansa za leto 
2014, vendar pa opozarja na predhodno ureditev odseka v 
smeri bazena; jaški v trgu vransko so očiščeni. 

c) Jože Matko: kdaj bodo postavljene vse varovalne ograje na 
cesti Tešova, opozoril na neurejenost gozdne ceste v Prilope 
ter se zanimal o ceni/km za ureditev 2 km odseka ceste 
Ropasija-Planina 

Župan: na predmetni cesti so postavljene vse varovalne ograje, 
kot je to po svoji pristojnosti po ogledu odločil Svet za 
preventivo in varnost v cestnem prometu; če je še kakšen 
predlog, ga je potrebno ponovno nasloviti na omenjeni svet; na 
gozdnih cestah se redno sanirajo udarne jame, večje ureditve 
se vršijo po sprejetem  letnem programu vzdrževanja gozdnih 
cest v višini zagotovljenega finančnega vira za ta namen; cena 
za 1km ceste bi bila verjetno enaka kot za cesto Vransko-
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Tešova, ki je znana in vključena v proračun 2014, zato prioritet 
ne bi spreminjali. 

č) Justin Sedeljšak: uporabnika ceste odcep Pahole in Šoštar 
sta pripravljena sama odcep asfaltirati, ali je to možno oz. 
kakšen je postopek v takšnih primerih? 

Župan: vzdrževanje odcepa oz. LC je vključena v zimsko 
vzdrževanje cest, pobuda se preuči. 

d) Aleksander Reberšek:  

1. ali so gasilci (poveljujoči in ostali operativni člani) v času 
intervencije zavarovani 

2. kaj lahko storimo za pridobitev stanovanj za mlade družine 

3. po rušenju kmetije Krtna je območje ostalo neurejeno 
(gradbeni odpadki) zato predlaga, da se  investitorja pozove k 
takojšnji ureditvi 

4. iz sistema odvodnjavanja R2 447 Ločica-Šentrupert, v kraju 
Čeplje, pri stanovanjskem objektu Čeplje št. 7 ob nalivu iz 
vtočnega jaška meteorne kanalizacije bruha voda na dvorišče 
in v hlev, last Marije Štiftar, o čemer je  potrebno seznaniti 
DRSC z zahtevo za ukrepanje 

Župan: 

1. vsi gasilci in člani OE so zavarovani za primer poškodbe pri 
deli in poklicne bolezni (pavšalni prispevek),  zavarovanje je 
sklenjeno tudi za odgovornost iz dejavnosti društev PGD, 
zavarovani so posebej tudi veterani in mladinci, zavarovano je 
premoženje t.j. gasilski domovi, oprema in vsa vozila; 

2. verjetno kljub še vedno mnogim praznim objektom na 
območju naše občine, ki jih lastniki žal  še vedno niso 
pripravljeni oddati v najem, obstajajo tudi druge možne rešitve: 
odločitev za višje  sofinanciranje profitnih/tržnih najemnin ali pa 
preureditev kakšnega objekta v stanovanjske enote (kot smo 
npr. predvideli v Brodeh); vse je stvar odločitve in razpoložljivih 
finančnih virov; 

3. pobuda bo v celoti posredovana investitorju   

4. DRSC se seznani s problematiko in zahtevo po ustrezni 
sanaciji stanja 

e) Nataša Juhart: se zahvali za realizacijo pobude, s katero je 
prometni režim v času pogrebnega sprevoda sedaj urejen tako, 
da je na odseku cerkev-pokopališče cesta zaprta za ves 
promet; pove, da so odzivi zelo pozitivni; 

Ad3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2013 

Uvodno obrazložitev poda župan, ki poudari, da je predložen 
rebalans na prihodkovni strani višji od prej veljavnega plana, 
saj  nam je uspelo pridobiti precej sredstev na javnih razpisih in 
za sanacijo po elementarnih nesrečah.  Na odhodkovni strani 
so vključeni vsi dodatni odhodki na osnovi sprejetih sklepov 
občinskega sveta (npr. obnova GD Ločica z okolico, 
energetska sanacija šole).  

Sledi razprava,  v kateri sodeluje Janez Lencl z vprašanjem 
glede zadolževanja. V nadaljevanju se ravnateljica Majda Pikl  
svetnikom posebej zahvali za razumevanje in podporo pri letos 
izvedeni energetski sanaciji šole ter pove, da bo v prihodnjem 
obdobju nujno  pristopiti k ureditvi knjižnice, ki ne zadošča več 
potrebam.  

Sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem predloga sklepa 

Sklep št. 305 
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2013 v predloženi obliki in vsebini. 

Ad4 Odlok o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta 
potrate Žalec 

Po kratki uvodni obrazložitvi župan preda besedo direktorju 
zavoda Marjanu Golobu. Le ta pove, da je predlog odloka 
rezultat soglasja občin soustanoviteljic, da se odlok uskladi z 
določbami Zakona o zavodih in Zakona o zdravstveni 
dejavnosti in bo v celoti nadomestil veljavni odlok iz leta 1992 
in njegove spremembe v letu 2001. Istočasno bo odseval 
dejansko stanje, ki se je zaradi izločitve premoženja občin 
Braslovče, Polzela in Prebold iz javnega zavoda spremenilo. V 
njem kot ustanoviteljice s svojim premoženjem v ustreznih 
deležih ostajajo občine Žalec, Vransko in Tabor. Predlagano je 
tudi zmanjšanje števila članov sveta na 7.  

Po kratki razpravi so svetniki pristopili h glasovanju o predlogu 
sklepa: 11 glasov ZA sprejem  

Sklep št. 306 
Sprejme se predlagani Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec v 1. obravnavi in se 
ga posreduje v javno obravnavo do 10. 12.2013 na krajevno 
običajen način. 

Ad5 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko 

Predlagana sprememba odloka vsebinsko konkretizira in s tem 
pravično upošteva tudi kmetijsko dejavnost tako, da se faktor 
za izračun komunalnega prispevka za novogradnje kmetijskih 
objektov prepolovi oz. zmanjša iz 0,70 na 0,35, kakor že velja 
za proizvodne in skladiščne objekte. Župan poudari, da s tem 
občina zasleduje cilj, da s konkretnim in pozitivnim ukrepom 
podpre in spodbuditi investitorje s področja kmetijske 
proizvodnje.  

Sklep št. 307 
Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko sprejme po 
hitrem postopku. 

Sklep št. 308 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko v predloženem besedilu. 

Ad6 Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne 
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo 
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih 
elaboratih za: 
 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
 obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in 
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

Po kratki obrazložitvi župan preda besedo predsedniku Odbora 
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
Justinu Sedeljšaku, ki občinski svet seznani, da je pristojni 
odbor predloge izvajalca javnih služb za zbiranje, odlaganje in 
obdelavo odpadkov obravnaval na seji dne 7.11.2013 ter k 
predlogu sklepov podal pozitivno mnenje oz. soglasje. V 
nadaljevanju predstavnica predlagatelja in izvajalca javne 
službe, podjetja Simbio  Celje, Romana Kolenc poda podrobno 
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obrazložitev posameznega elaborata o oblikovanju cen  z 
naslednjimi poudarki: 

S 1. januarjem 2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). V občini 
Vransko se tako strošek odvoza 120 litrskega rumenega in 
zelenega zabojnika s 1.1.2014 zmanjša iz 13,57 EUR/mesec 
(brez DDV) na 11,15 EUR/mesec (brez DDV), kar predstavlja 
21,7 % znižanje. Strošek odvoza 240 litrskega zabojnika pa se, 
zaradi predpisanega sorazmerne obračuna po volumnu 
zabojnika in frekvenci odvoza, poviša iz 19,64 EUR/mesec 
(brez DDV) na 22,31 EUR/mesec (brez DDV), kar predstavlja 
13,6 % povišanje. Zaradi prepovedi razlikovanja cen med 
uporabniki ali skupinami uporabnikov se sedanji tako 
imenovani »tarifi 2«, katero predstavljajo uporabniki, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost, v povprečju zniža mesečni 
strošek ravnanja z odpadki za 39,6 %. 

Sledi razprava, v kateri sta sodelovala Nataša Urankar in Justin 
Sedeljšak. 

Glasovanje za sprejem predlogov sklepov: 
- za 1. predlog: 11 glasov ZA 
- za 2. predlog: 11 glasov ZA 
- za 3. predlog: 11 glasov ZA 

Sklep št. 309 
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov je 0,07843 EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in 
- cena storitve 0,05242 EUR/kg. 

 
Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih 
odpadkov je 0,07481 EUR/kg, od tega je: 

- cena  javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02891 EUR/kg. 

 
Sklep št. 310 
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od 
tega je: 

- cena  javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02289 EUR/kg. 

 
Sklep št. 311 
Cena gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
je 0,13516 EUR/kg, od tega je 

- cena javne infrastrukture 0,00092 EUR/kg in 
- cena storitve 0,13424 EUR/kg. 

 
Cena gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je 

- cena storitve 0,11815 EUR/kg. 
 

Ad7 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi 
športne dvorane 

Obrazložitev poda direktorica ZKTŠ. K razpravi se ne priglasi 
nihče, zato sledi glasovanje za potrditev: 11 glasov ZA. 

Sklep  št. 312 
Občinski svet sprejema Spremembe in dopolnitve pravilnika o 
uporabi športne dvorane v predloženem besedilu. 

Ad 8 Potrditev cenika športne dvorane 
 
Direktorica ZKTŠ predstavi predložen cenik za uporabo 

športne dvorane. Sledi razprava, v kateri sta sodelovala Justin 
Sedeljšak in Janez Lencl. 
Glasovanje za potrditev cenika: 11 glasov ZA 

Sklep  št. 313 
Potrdi se predloženi Cenik za uporabo športne dvorane 
Vransko. 

Ad9 Sklep o uskladitvi cen zimskega vzdrževanja cest za 
sezono 2013/2014 
 
Občinskemu svetu je bil v obravnavo in sprejem predložen 
predlog  za  uskladitev cen zimske službe za rast življenjskih 
stroškov v višini  1,4 % na obstoječo ceno  za sezono 
2013/2014. Svetniki so brez razprave glasovali o predlogu 
sklepa: 11 glasov ZA. 

Sklep  št. 314 
Potrdi se  povišana cena storitve zimske službe za sezono 
2013/2014 in sicer  v višini 33,46 €/uro za pluženje in 30,42 
€/uro za posipanje. 

Ad10 Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko za leto 2014 
 
Obrazložitev poda župan. Vrednost točke ostaja enka kot v letu 
2013. Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. 

Sklep  št. 315 
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu 2014 
ostaja enaka kot v letu 2013 in znaša 0,005054 EUR/m2. 

Ad11 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014 
 
Svetniki so brez razprave pristopili h glasovanju za sprejem 
predloga sklepa: 11 glasov ZA. 

Sklep  št. 316 
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske 
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške 
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 
2014 enaka kot v letu 2013 in znaša na območju Občine 
Vransko 812,95 EUR/m2. 
 
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od 
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine. 

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno 
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z 
indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev 
v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega 
materiala Slovenije. 

Ad12 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za 
novorojence v občini Vransko za leto 2014 
 
Svetniki so z glasovanjem o predlogu sklepa: 11 glasov ZA 
sprejeli 

Sklep  št. 317 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v Občini 
Vransko se za leto 2014 določi v naslednji višini: 

 132,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 
 221,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 
 309,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 
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 353,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu 
novorojencu v družini. 
 

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence 
se zagotovijo z odlokom o   proračunu občine Vransko  za leto 
2014. 

Ad13 Sklep o financiranju političnih strank v letu 2014 
 
Po kratki obrazložitvi direktorice OU svetniki glasujejo o 
predlogu sklepa: 11 glasov ZA 

Sklep  št. 318 
Potrdi se predlog financiranja političnih strank  za leto 2014  v 
skupni višini  3.273,00 EUR  po predloženem razdelilniku.  

Sredstva se rezervirajo  v odloku o proračunu Občine Vransko 
za leto 2014.  

Ad14 Soglasje k financiranju izvedbe geološko- 
geomehanskih raziskav in izdelavi projektov za sanacijo 
plazu na območju domačije Dolinšek, Jeronim 39 in 
Kosem, Stopnik 12 

Obrazložitev poda župan, ki pove, da sta se po letošnjem 
sušnem obdobju na območju domačije Dolinšek v Merinci ter 
stanovanjskega objekta Kosem v Stopniku aktivirala oz. 
dodatno napredovala zemeljska plazova, ki ogrožata 
tamkajšnja stanovanjska objekta. Občinskemu svetu predlaga, 
da za izvedbo geološko geomehanskih raziskav in izdelavo 
sanacijskih projektov na obeh plazovih odobri porabo finančnih 
sredstev v predračunski vrednosti 15.000,00 EUR. Svetniki si 
nato ogledajo posnetke stanja (fotomaterial) obeh plazov. Sledi 
razprava, v kateri Janeza Lencla glede na prikazano stanje 
zanima, ali  je objekt Kosem sploh varen  za bivanje. Župan 
pove, da si je stanje na terenu pristojna komisija Uprave za 
zaščito in reševanje in  ob takratnem stanju življenjske 
ogroženosti stanovalcev ni ugotovila, vendar pa  
strokovnjakinja za sanacije plazov ga. Škrabl predlagala 
čimprejšnje dodatne raziskave tj. izvedbo globljih geološko 
geomehanskih vrtin. 

Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA. 

Sklep št. 319 
V proračunu Občine Vransko za leto 2014 se zagotovi 
15.000,00 EUR za izvedbo geološko geomehanskih raziskav in 
izdelavo projektov za sanacijo plazu na območju domačije 
Dolinšek, Jeronim 39, ter plazu pod stanovanjskim objektom 
Kosem, Stopnik 12. 

Ad15 Premoženjsko pravne zadeve 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa predsednik 
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Jože Matko, občinski svet seznani s 
pozitivnim mnenjem odbora, sprejetim po obravnavi na seji 
odbora dne 06.011.2013. V razpravi sta sodelovala Ivan 
Kokovnik in Marjan Pečovnik. Sledi glasovanje o predloženih 
predlogih sklepov za dopolnitev LNRP 2014: 

- za 1. predlog: 11 glasov ZA 
- za 2. predlog: 11 glasov ZA 
- za 3. predlog: 11 glasov ZA 

 
Sklep št. 320 
V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2014 se uvrstita: 

1. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 769/2, k.o. Vransko, v 
lasti Občine Vransko za zemljišče parc. št. 382/3, k.o. Vransko, 
v lasti dr. Irene Vujasinović. 

2. Zamenjava dela zemljišča parc. št. 763/3, k.o. Vransko, v 
lasti Občine Vransko, za zemljišči parc. št. 395/5 in 382/13, obe 
k.o. Vransko, v lasti dr. Irene Vujasinović. 

Sklep št. 321 
V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2014 se uvrsti nakup dela zemljišča parc. št. 
688/3, k.o. Prekopa. 

Sklep št. 322 
V Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2014 se uvrsti nakup »Soršakove« hiše 
(Vransko 136). 

Ad16 Tekoče zadeve  
 
Svetniki se seznanijo z dopisom oziroma pritožbo na delo 
koncesionarke Majde Gorenjak (zobozdravstvo otrok in 
mladine). 
 
Ad17 Razno 
 
/ 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

Številka: 0320/2013                      
Vransko,  20. 11. 2013                       
 
Zapisala                                                  Župan Občine Vransko                        
Jadranka Kramar l. r.                            Franc Sušnik l. r.        

 

 
9. Zapisnik 4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami, 
ki je bila v sredo, 6. novembra 2013,  

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

Prisotni člani odbora ob 17. uri: Jože Matko (predsednik), 
Justin Sedeljšak, Janez Lencl, Valerija Jerman, Janko 
Pečovnik. 

Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, OU: Rudi Pušnik 
(zapisnikar), Jana Jošt, Štefan Jošt.  

• Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so 
prisotni vsi člani odbora, zato je seja odbora sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Predlagan dnevni red je soglasno sprejet: 
1. Obravnava predloga za zamenjavo zemljišč dr. Irene 
Vujasinović, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana 
2. Obravnava predloga za odkup dela zemljišča parc. št. 688/3, 
k.o. Prekopa (Alenka Kladnik, Čeplje 19) 
3. Obravnava predloga za odkup zemljišča parc. št. 8/4, k.o. 
Prekopa 
4. Obravnava predloga za odkup »Soršakove« hiše (Vransko 
136)  
5. Razno 
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Ad1: Obravnava predloga za zamenjavo zemljišč dr. Irene 
Vujasinović, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo, v kateri 
sodelujeta Janez Lencl in Justin Sedeljšak. Po končani razpravi 
sledi glasovanje o predlaganem sklepu. Predlagani sklep je 
soglasno sprejet. 

Sklep št. 10 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da predlagano 
zamenjavo zemljišč v lasti dr. Irene Vujasinović in Občine 
Vransko uvrsti v letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2014. 

Ad2: Obravnava predloga za odkup dela zemljišča parc. št. 
688/3, k.o. Prekopa (Alenka Kladnik, Čeplje 19) 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. K 
razpravi se ne priglasi nihče, zato sledi glasovanje: 5 glasov ZA 
sprejem predlaganega sklepa 

Sklep št. 11 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da v letni načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 uvrsti 
nakup dela zemljišča parc. št. 688/3, k.o. Prekopa, ki v naravi 
predstavlja cesto za počasen promet ob avtocestnem priključku 
Vransko.   

Ad3: Obravnava predloga za odkup zemljišča parc. št. 8/4, 
k.o. Prekopa 

Uvodno obrazložitev poda župan. Nato preda besedo Jani in 
Štefanu Joštu. Po obrazložitvi sledi razprava, v kateri 
sodelujejo vsi navzoči. Po končani razpravi člani odbora 
soglasno odločijo, da se predlagani sklep do nadaljnjega zadrži 
ter da se s še večjim angažmajem vaškega odbora skuša najti 
rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse vpletene strani.  

Ad4: Obravnava predloga za odkup »Soršakove« hiše 
(Vransko 136) 

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Po 
končani razpravi sledi glasovanje o predlaganem sklepu. 
Predlagani sklep je soglasno sprejet. 

Sklep št. 12 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da v letni načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 uvrsti 
nakup »Soršakove« hiše (Vransko 136), ki je v lasti INDE d.d. v 
likvidaciji. 

Ad5: Razno 

/ 

Seja odbora je bila končana ob 18:50. 

Tonski posnetek seje je na voljo na Občini Vransko. 

Številka: 0112-01/2013-08                      
Vransko,  6. 11. 2013                       
 
Zapisal                                                  Predsednik odbora                        
Rudolf Pušnik l. r.                                        Jože Matko l. r.        

 

 
 

10. Zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 

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

gosp. javne službe z dne 7.11.2013,  
ob 17.00 v sejni sobi Občine Vransko 

Prisotni: Justin Sedeljšak, Anica Bogataj, Jože Matko,Tomaž 
Farčnik, župan Franc Sušnik; OU: Mateja Godler; SIMBIO 
d.o.o. Kolenc Romana 

Pričetek seje: 17.10 

Dnevni red: 
1. Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
2. Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja 
določenih vrst komunalnih odpadkov                                                                      
3. Obravnava   elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
4. Razno  

Dnevni red se soglasno potrdi. 

Dnevni red: 
Predstavnica Simbia d.o.o. ga, Kolenc Romana in župan Franc 
Sušnik podata obrazložitev za vse tri točke 

Ad1: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

PREDLOG SKLEPA: 
Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov je 0,07843 EUR/kg, od tega je: 
 
- cena javne infrastrukture 0,02601 EUR/kg in 
- cena storitve 0,05242 EUR/kg. 

Cena gospodarske javne službe obdelave biorazgradljivih 
odpadkov je 0,07481 EUR/kg, od tega je: 
 
- cena  javne infrastrukture 0,04590 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02891 EUR/kg. 

Ad2: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov 

PREDLOG SKLEPA: 
Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je 0,0519 EUR/kg, od 
tega je: 
 
- cena  javne infrastrukture 0,02905 EUR/kg in 
- cena storitve 0,02289 EUR/kg. 

Ad3: Obravnava elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov                                                              

PREDLOG SKLEPA: 
Cena gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
je 0,13516 EUR/kg, od tega je 
 
- cena javne infrastrukture 0,00092 EUR/kg in 
- cena storitve 0,13424 EUR/kg. 
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Cena gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je 
 
- cena storitve 0,11815 EUR/kg. 

Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA 

Sklep odbora:  
Odbor predlaga občinskemu svetu da potrdi vse tri predloge 
sklepov. 

Ad4: Razno 

/ 

Seja se je končala ob 17.40 

Številka: 0111-01/2013-11   
Vransko,  7. 11. 2013                       
 
Zapisala                                                      Predsednik odbora                        
Mateja Godler l. r.                                      Justin Sedeljšak l. r       
 

O B V E S T I L A 

11. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o 
ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec 

Občinski svet Občine Vransko  obvešča vse občane, občanke 
in javnost, da je na  18. redni seji  dne 19. novembra 2013  
obravnaval in v 1. branju sprejel  

predlog Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom  
»Dr. Jožeta Potrate« Žalec, 

ki ga posreduje 

v  javno obravnavo na krajevno običajen način   
do vključno 10.12.2013. 

Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete svoje 
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 10.12.2013. 

Besedilo predloga odloka je na  vpogled  v tajništvu občine v 
času uradnih ur občinske uprave ali na uradni spletni strani 
občine www.vransko.si (Občina Vransko  Javni razpisi, 
naročila in objave).   

Številka: 0320/2013/02                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 20. 11. 2013                            Franc Sušnik l. r.    

 

 
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. 

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, 



Številka 35/2013 – 29. 11. 2013                                                       URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

12 | S t r a n  

 

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. 

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. 
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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 

- - - 

 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


