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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. FEBRUAR 2017         Številka 64/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

2. OBVEZNA RAZLAGA 9. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

3. OBVEZNA RAZLAGA 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za 
območje prostorske enote VR13-1g/SS4  

4. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

5. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017 

6. PRAVILNIK o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode 
v Občini Vransko 

RAZPISI 
 
7. JAVNI POZIV k podaji pobud za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 15. redne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
9. Postopek uveljavljanja odškodnin za škodo, ki so jo 
povzročile zavarovane živali 
 

 

 

 

 

 

 

A K T I 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 
14. 2. 2017 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

 

1. člen 

V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:  

»Priznanja Občine Vransko so:  
- imenovanje za častnega občana Občine Vransko,  
- grb Občine Vransko,  
- plaketa Občine Vransko,  
- priznanje Občine Vransko, 
- priznanje župana Občine Vransko, 
- sprejetje pokroviteljstva prireditve.« 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Občinski svet imenuje častnega občana Občine Vransko, 
podeljuje grb Občine Vransko, plaketo Občine Vransko ter 
priznanje Občine Vransko. 

Župan podeljuje priznanje župana Občine Vransko ter sprejema 
pokroviteljstvo prireditve v soglasju z občinskim svetom«. 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za imenovanje častnega občana, podelitev 
grba, plakete ter priznanja Občine Vransko oblikuje Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v 
nadaljevanju: komisija).  

Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom 
se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s pripravo 
dokončnih predlogov.« 
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4. člen 

Naslov podpoglavja »Podelitev nagrade "Inovator"« se 
nadomesti z naslovom podpoglavja »Podelitev priznanja Občine 
Vransko«. 

5. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in 
dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine Vransko 
v širšem okolju.« 

6. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za podelitev priznanja Občine Vransko 
oblikuje komisija.« 

7. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet izda ob podelitvi priznanja Občine Vransko 
listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bilo 
priznanje Občine Vransko podeljeno.« 

8. člen 

Za 26. členom se uvrsti nov 27. člen, ki se glasi: 

»Priznanje župana Občine Vransko podeljuje župan. Priznanje 
se podeljuje predvsem za dosežke in uspehe na področju 
izobraževanja, kulture in športa.  

Župan izda ob podelitvi priznanja listino, iz katere je razvidno, za 
katere dosežke in uspehe je bilo priznanje župana Občine 
Vransko podeljeno.« 

9. člen 

Dosedanji 27. do 29. člen se ustrezno preštevilčijo, tako da 
postanejo 28. do 30. člen. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

Številka: 007-01/2017                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 
2. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko št. 54/16) je občinski svet 
Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O  
9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vransko 

 
1. člen 

(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v 9. členu 
opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje za posamezna 
območja namenske rabe. 

2. člen 
(obvezna razlaga 9. člena Odloka) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 9. 
člena Odloka, ki se glasi:  

»Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 38/08) dovoljuje na območju kmetijskih 
zemljišč gradnjo kmetijskih objektov, če za potrebe kmetije ni 
mogoče uporabiti zemljišč v prostorskih enotah SS in SK in je 
lokacija čim bliže obstoječi lokaciji kmetije ter naselja oziroma 
zaselka, ob obstoječi cesti in je mogoče z razumnimi stroški 
zagotoviti komunalno opremo zemljišča.  

Predvideni objekti ne smejo biti v nasprotju z interesi kmetijstva 
in ne smejo ovirati osnovne dejavnosti.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 

Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za 
območje prostorske enote VR13-1g/SS4  

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko št. 54/16) je občinski svet 
Občine Vransko na 2. izredni seji dne 21. 2. 2017 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O  
21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vransko, poglavja 3.6.5 Opredelitve 
podrobnejše namenske rabe prostora, 

 za območje prostorske enote VR13-1g/SS4 

 
1. člen 

(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v poglavju 3.6.5 
21. člena opredeljuje podrobnejše namenske rabe prostora 
 znotraj območja predvidenega urbanističnega načrta Vransko. 
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2. člen 

(obvezna razlaga) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 
namenske rabe prostora za območje prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki se glasi:  

»Opredelitev namenske rabe v območju prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki je določena v tabeli 10 drugega odstavka poglavja 
3.6.5 21. člena Odloka, se nanaša izključno na del območja 
prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami 
varstva kulturne dediščine za območje občine Vransko, Seznam 
enot kulturne dediščine v Občini Vransko in grafični izris v M 
1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Celje, marec 2008) nahaja 
znotraj območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec 
in 10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16. 

Del območja prostorske enote VR13-1g/SS4, ki se nahaja izven 
območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec in 
10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16, predstavlja 
stanovanjsko območje, znotraj katerega so v skladu z 
opredelitvami v tabeli 9 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21. 
člena Odloka, v okviru prenov stavb in zapolnitev območja, 
dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske gradnje.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne 
objave Občine Vransko«. 

 
Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US 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, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe).  
 
Pri prenosu grafičnega dela prostorskega načrta iz analogne v 
digitalno obliko je prišlo do tehnične napake, tj. izpada zemljišča 
parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, v izmeri 340 m², kot pripadajočega 
stavbnega zemljišča k stanovanjskemu objektu Stopnik 5, iz 
fonda stavbnih zemljišč.  
 

 
2. člen 

 
Tehnična napaka iz drugega odstavka prejšnjega člena se 
popravi tako, da se v grafičnem delu Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko spremenita osnovna in podrobna 
namenska raba zemljišča parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, in sicer 
tako, da se osnovna namenska raba zemljišča spremeni iz 
»Kmetijska zemljišča« v »Stavbna zemljišča«, podrobna 
namenska raba zemljišča pa se spremeni iz »Najboljša 
kmetijska zemljišča (K1)« v »Površine razpršene poselitve (A)«. 
 
Tehnični popravek je razviden iz grafičnega prikaza, ki je priloga 
tega sklepa.  

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2016                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Priloga: 

 

 

 
5. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017  

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, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb-1), 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  
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objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 

na domu v občini Vransko za leto 2017 
 
 

I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v višini 16,30 EUR na uro storitve od  
1. 3. 2017 dalje. 

II. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 11,82 EUR 
na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 4,48 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 16,30 EUR na uro storitve. 

III. 

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

Številka: 1221/2017-1                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
6. Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v 
Občini Vransko 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. 
člena Statuta Občine  Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine  Vransko na 16. redni seji dne 
14. 2. 2017 sprejel  
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v 

Občini Vransko  
 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 

  
Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini  
Vransko (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence do 
sofinanciranja stroškov prevoza pitne vode, pogoje, postopek in 
višino sofinanciranja  stroškov prevoza pitne vode občanom 
Občine Vransko.  

2. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE  
 

2. člen  
 
Do sofinanciranja  prevoza pitne vode so upravičeni uporabniki s 
stalnim prebivališčem v Občini  Vransko (v nadaljevanju: 
upravičenci), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 
omrežje.  

 
3. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE  

 
3. člen 

  
Do sofinanciranja prevoza pitne vode je uporabnik upravičen 
pod pogojem, da vodo uporablja izključno za lastne potrebe. 
Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnikov.  
Sofinanciranje  prevoza pitne vode pripada upravičencu 35. dan 
po zadnjem obilnejšem deževju. 

 
4. člen 

  
Občina sofinancira upravičencem iz 2. člena tega pravilnika 80 
% stroškov prevoza pitne vode, ki jo opravljajo prostovoljna 
gasilska društva Občine Vransko, po veljavnem ceniku Gasilske 
zveze Slovenije, ki je priloga tega pravilnika. 
(v nadaljevanju: prevozniki). 
 
Sofinanciranje prevoza pitne vode ne pripada upravičencem, ki 
onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma 
ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po 
njihovem zemljišču in upravičencem, ki so imeli oziroma imajo 
možnost priključitve na ustrezno javno komunalno infrastrukturo, 
pa te možnosti niso oziroma je ne izkoristijo.  

5. člen 
  

Upravičenci naročajo prevoz pitne vode neposredno pri 
prevozniku in po predhodni najavi občinski upravi Občine 
Vransko in  plačilu odvzete količine vode iz javnega vodovoda 
pri JKP Žalec d.o.o,  upravljavcu javnega vodovodnega sistema 
v Občini Vransko.  
  

6. člen 
 
Upravičenci  so dolžni dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode 
zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta 
polnjenja. 
 
Upravičenec je odgovoren za higienično neoporečen dovod 
vode od mesta polnjenja do vodnjaka, ter za higiensko 
ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja. 

 
7. člen  

 
Prevoznik lahko opravi odvzem pitne vode samo na za to 
določenih mestih po predhodno pridobljenem  soglasju občinske 
uprave Občine Vransko in upravljavca javnega vodovoda v 
občini Vransko. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki 
je najbližje uporabniku. 
 
Prevoznik mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete 
vode voditi evidenco in o tem v dogovorjenem roku obveščati 
upravljavca in občinsko upravo Občine Vransko. 
 
Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v 
dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju. 
 
Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej oziroma 
najkasneje v štiriindvajsetih urah po prejemu naročila. 

 
8. člen  

 
Upravičenci  lahko uveljavijo sofinanciranje  stroškov za 
opravljene prevoze vode na osnovi vloge naslovljene na Občino 
Vransko. Vloga mora vsebovati: 
1. Prošnjo  za sofinanciranje prevoza vode z navedbo razloga za 

pomanjkanje vode. 
2. Kopija računa upravljavca  javnega vodovoda o plačilu 

količine odvzete pitne vode. 
3. Račun prevoznika za opravljeno storitev prevoza vode. 
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4. KONČNA DOLOČBA  

 
9. člen  

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko.  
 
Številka: 3541-01/2017                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 
 

R A Z P I S I 

7. Javni poziv k podaji pobud za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016  

Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja objavlja 
 

J A V N I   P O Z I V  
k podaji pobud za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2016 
 
 

I. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva k podaji pobud za podelitev naslednjih priznanj 
Občine Vransko za leto 2016: 
 

 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. 
 

 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.  
 

 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.  
 

 PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in 
dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine Vransko 
v širšem okolju. 

 
II. 

 
Pobudo za podelitev katerega od priznanj Občine Vransko iz 
točke I. lahko podajo fizične ali pravne osebe.  
 
Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za 
priznanje. 
 

III. 
 
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: življenjepis z navedbo prejetih priznanj 

(katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na 
tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za podelitev 
priznanja; 

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

IV. 
 
Pisne pobude z utemeljitvijo sprejema Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 
Vransko, do 31. 3. 2017.  
 
Nepopolnih pobud in pobud, ki bodo prispele po razpisanem 
roku, komisija ne bo obravnavala. 
 
Številka: 012-01/2017-08                   Predsednica KMVIP 
Datum: 28. 2. 2017                              Ksenija Rovan Krivec l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 13.12.2016, 20. uri v sejni sobi občine Vransko, 
Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Marjan Pečovnik, Jože Matko,  Alenka Lebeničnik, 
Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja Cencelj Ivan Kokovnik, 
Ksenija Rovan Krivec (od 8.05) in Vid Križnik (od 8.07) 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
-  Javno komunalno podjetje d.o.o.; Matjaž Zakonjšek in Igor 
Glušič 
-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 185 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  15. 
redne seje, kot sledi:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 
(obravnava in sprejem) 
4. Odlok o OPPN za del območja z oznako VR13-1h/SS8-
Dolinšek (obravnava in sprejem) 
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5. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (I. branje) 
6. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko (obravnava in sprejem) 
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
(obravnava in sprejem) 
8. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode za obdobje 2017-2020 (obravnava in sprejem) 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 
 
Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 186 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
1. Sonja Cencelj:  
 
- Krajani naselja Malih Prapreč že več let opozarjajo na problem 
nihanja napetosti v električnem omrežju. Pri Elektru Celje so že 
večkrat opozorili na ta problem. Elektro Celje je opravil meritve 
napetosti in po njihovem mnenju ne gre za pereč problem. Toda 
situacija je že prišla v fazo, da so se začeli kvariti gospodinjski 
aparati. Menda je investicija elektrifikacije predvidena v letu 
2018, kar pa je odločno prepozno. 
 
Župan je povedal, da je Elektro Celje na izdelani idejni projekt pri 
občini Vransko že zaprosil za projektne pogoje. JKP Žalec bo 
prav tako preveril nihanje napetosti v črpališču pitne vode, ki ima 
lahko tudi za posledico nihanje tlaka v omrežju. Rezultate  
meritev bomo uporabili kot dodaten argument pri Elektro Celje, 
da čim prej pristopi k elektrifikaciji tega območja. 
 
2. Alenka Lebeničnik:  
 
- Predlagala je, da se za občane pripravi povzetek Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15) in sicer iz dela, ki se nanaša na zagotovitev čiščenja 
odpadnih voda izven aglomeracij opremljenih z javno 
kanalizacijo. Izvleček se naj objavi v Občinskem informatorju. 
 
Župan je zaprosil predstavnika JKP Žalec, da  pripravijo 
povzetek Uredbe, Občina pa bo povzetek objavila v januarski 
številki Občinskega informatorja. 
 
3. Ervin Pepel:  
 
- Opozoril je  na slabo osvetlitev mostu pri Inde. Na tem območju 
je precej sprehajalcev, predvsem oskrbovancev doma. Zaradi 
slabe osvetlitve profila mostu, se lahko zgodi tudi kakšna 
nesreča. Zato je predlagal, da se postavijo dodatne luči oziroma 
se naravna obstoječa svetilka tako, da bo osvetljen profil mostu. 
 
Župan je še enkrat seznanil svetnike glede zemljišč na katerih 
se nahaja most, ker so le ta še vedno v lasti Inde d.d. - v stečaju, 
zato postavitev novih luči na tem območju ni možna, dokler 
zemljišč v last ne pridobi občina. Občina bo takoj preučila 
možnost boljše osvetlitve mostu in to tudi izvedla. 
 

 
4. Vid Križnik:   
 
- V okolici ekološkega otoka na Vranskem-Slovan je več udarnih 
jam polnih meteorne vode, ki predstavljajo oviro pri odlaganju 
odpadkov v zabojnike, zato je predlagal, da se okolica primerno 
uredi. 
 
Župan je  povedal, da se bo zadeva uredila v okviru vzdrževanja 
javnih površin. 
 
5. Ervin Pepel:   
 
- Zanimalo ga je, kako je z otroško zobozdravstveno ambulanto 
v Zdravstveni postaji Vransko. 
 
Župan je povedal, da bo več informacij možno podati po 
sestanku, ki bo potekal na ZZZV Celje. 
 
Župan je po končani obravnavi druge točke predlagal, da se 
sedma in osma točka dnevnega reda obravnavata prednostno, 
svetniki so se s predlogom strinjali. 
 
K točki 7 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (obravnava in sprejem). 
 
Župan je po kratki obrazložitvi predal besedo direktorju Javnega 
komunalnega podjetja d.o.o. Matjažu Zakonjšku, ki je podal  
podrobno obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetnici Alenka Lebeničnik in Sonja Cencelj, ter 
svetnik Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje  o Elaboratu o oblikovanju cen storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 187 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Vransko v predlagani obliki. Spremenjene cene veljajo od 
01.01.2017 dalje. 
 
K točki 8 Program odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode za obdobje 2017-2020 (obravnava in 
sprejem) 
 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja d.o.o. Igorju Glušiču, ki je predstavil Program odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-
2020, nato je odprl razprav v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Programu odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 188 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Program odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 
obdobje 2017 – 2020 v predlagani vsebini. 
 
K točki 3 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 
(obravnava in sprejem)  
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet seznanila s predlogom Odloka o 
proračunu občine Vransko za leto 2017, nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2017:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 189 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu 
občine Vransko za leto 2017  v predloženem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o OPPN za del območja z oznako VR13-
1h/SS8-Dolinšek (obravnava in sprejem) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mariji 
Jerman, ki je OPPN VR13-1h/SS8-Dolinšek podrobneje 
predstavila, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o OPPN za del območja 
z oznako VR13-1h/SS8-Dolinšek:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 190 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o OPPN za del 
območja z oznako VR13-1h/SS8-Dolinšek v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (I. branje) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mariji 
Jerman, ki je podala podrobno obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o tehničnem popravku 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – 
zemljišče parc. št. 626/1, k.o. Prekopa:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 191 
Občinski svet Občine Vransko sprejme predlog Sklepa o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, k.o. 
Prekopa v prvem branju. Predlog sklepa se posreduje v 30-
dnevno javno razgrnitev. 
 
K točki 6 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v 
občini Vransko (obravnava in sprejem) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala svetnica Ksenija Rovan Krivec. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Pravilnika o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
  
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 192 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Razno (obravnava prošnje za podporo 
medicinsko-humanitarne odprave Matanga 2017) 
 
Župan je podal obrazložitev in podal predlog sklepa, nato je 
odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Ksenija Rovan 
Krivec. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za podporo medicinsko-
humanitarne odprave Matanga 2017:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 
 
 
 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 193 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
podporo medicinsko-humanitarne odprave Matanga 2017 iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2017 nameni 600€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2016                                             
Vransko, 13. 12. 2016  
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r.    

 

O B V E S T I L A 

9. Postopek uveljavljanja odškodnin za škodo, ki so jo 
povzročile zavarovane živali 

Za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste prostoživečih 
divjih živali odgovarja Republika Slovenija. Zavarovane vrste so 
navedene v prilogi 1 Uredbe o zavarovanih živalskih vrstah  
(Uradni list RS, št. 46/04). Menimo, da se na območju Občine 
Vransko lahko pojavljajo škode na domačih živalih in drugem 
premoženju ljudi, ki jih povzročajo dihur, krokar, detli, žolne, 
ptice ujede, ptice pevke, vidra, rjavi medved, šakal, itn.  

Škodo na terenu za območje občine Vransko ocenjuje 
pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje 
(tel. 03 42 55 180 ali m. tel. 041 657 571 – Peter Terglav). 
Škodo je treba prijaviti pisno ali po telefonu v treh dneh od 
njenega nastanka. Oškodovanec mora pred tem zavarovati 
mesto nastanka škode. Na podlagi ogleda in ugotovljenih 
materialnih dokazov pooblaščena oseba sestavi predpisan 
zapisnik, sklene sporazum z oškodovancem in ju posreduje na 
Agencijo RS za okolje in prostor v reševanje.  

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na Zavodu za gozdove 
Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje. 

                                      Pripravil: 
                                      Peter Terglav , univ. dipl. inž gozd.  
                                      Vodja Odseka za gozdne živali in lovstvo 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


