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Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko
(Uradni list RS št. 17/10 in 53/10 ) in 7. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine
Vransko na 6. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel
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programa športa v Občini Vransko 2012
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2012

letnega
kulturnih

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno
varstvenih programov in programov drugih društev
na območju Občine Vransko v letu 2012
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

Občina Vransko bo v letu 2012 na podlagi sprejetega
proračuna, namenila skupaj 88.728,00 € za izvedbo
letnega programa športa v občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru
proračunskih postavk namenila za naslednje namene:
1. Vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni
višini 3.400,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli
Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so
namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave,
namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in
za intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih
objektih in napravah
2. Športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ
Osnovna šola Vransko - Tabor 4.250,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
profesorja športne vzgoje in financiranje športnih
tekmovanj ter projektov Zlati sonček in Krpan. Ta
sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi
sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe
3. Dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 €:
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi
izvedenega javnega razpisa namenjala za dejavnosti
in nakup opreme športnih društev in klubov ter za
druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko
na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini
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Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo financirala
naslednja vsebina športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport

6. Investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin
in objektov v skupni višini 10.200,00 €, in sicer za
naslednje namene
- 8.500,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni
dvorani Vransko
- 1.700,00 € za nujna vzdrževalna dela na zunanjih
športnih površinah

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
Številka: 671/2011
Vransko, 4. 10. 2011

– kakovostni šport
– vrhunski šport

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

– športna rekreacija
– šport invalidov
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
– delovanje športnih društev in občinske športne
zveze
– športne prireditve
– športni objekti

2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2012
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in
56/08) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10), je Občinski svet Občine Vransko
na 6. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel

– informacijski sistem na področju športa
– priznanja športnikom in športnim delavcem
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na
točkovni sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi
izvajalci športnih programov bo župan sklenil pogodbe,
ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo
proračunskih sredstev.
4. Upravljanje, čiščenje in obratovalne
Športne dvorane Vransko za izvajanje
programov, šolskih in izvenšolskih
aktivnosti v skupni višini 34.261,00 €, in
naslednje namene:

stroške
športnih
športnih
sicer za

- 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v
Športni dvorani Vransko
- 6.800,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov
Športne dvorane Vransko (čiščenje, energija,
komunalne storitve, pregledi športne in ostale
opreme v dvorani)
5. Ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 €
- planirana sredstva v okviru proračuna za leto
2012 so namenjena pokritju stroškov drugega
splošnega materiala in storitev, ki niso
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče
natančneje definirati;

LETNI PROGRAM
kulture v Občini Vransko za leto 2012
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2012
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev
predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2012 so sredstva
za kulturo namenjena za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih
organizacij,
– sofinanciranje javnih zavodov,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in
prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno
za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne
vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave,
ustvarjalne delavnice) kulturnih društev in drugih
neprofitnih organizacij,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi

2|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011

abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve,
kulturni praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski
praznik , dan državnosti, dan samostojnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturne
infrastrukture.
Za financiranje navedenih
126.600,00 € kot sledi:

vsebin

JAVNI RAZPISI
3. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Vransko 2012
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Vransko (Ur. list 14/2010)
Občina Vransko objavlja

je namenjenih

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….
………………………………………………………850,00 €

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Vransko 2012

2. 08026 Schwentnerjeva hiša….. …...……..30.000,00 €

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa:

3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec………….
……………………………………………...…...36.226,00 €

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa
športa v Občini Vransko.

4. 08028 Ljubiteljska kultura ……………..…...6.273,00 €

Ciljna skupina javnega razpisa so:

5. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Izpostava Žalec……………………………..…….391,00 €

- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini.

6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma
Vransko……………………………………….....1.700,00 €

2. Namen in cilj javnega razpisa:

7. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine –
gasilski muzej……………………………………8.750,00 €

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v
nadaljevanju: vsebine):

8. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode
– del………………………………………….…24.596,00 €

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.

9. 08020 Prireditve ob državnih praznikih …..5.950,00 €
10. 080021 Ostale občinske prireditve……...11.900,00 €
Skupaj: 126.600,00 €
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa
kulture pod zaporedno številko 4 - Ljubiteljska kultura,
bo potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje
kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se
lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina
financira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je
neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago
za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka
102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo.
Št.: 610/2011
Vransko, 4. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne
naloge (v nadaljevanju: naloge):
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne
zveze,
- športne prireditve,
- športni objekti,
- informacijski sistem na področju športa,
- priznanja športnikom in športnim delavcem.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
javnega razpisa
- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 EUR
4. Objava javnega razpisa
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko,
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v
Občinskem informatorju.
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5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je
28. 11. 2011, do 12. ure, osebno ali priporočeno po
pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
6. Datum odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 29. 11. 2011 v prostorih
Občine Vransko.

- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske
populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu
kulture v Občini Vransko za leto 2012 presega vzgojno
izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.

7. Izid javnega razpisa

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
javnega razpisa

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

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2012
namenjeno 6.237,00 €.

8. Informacije

4. Objava javnega razpisa

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter
na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.

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

Št.: 4302-01/2011-01
Vransko, 28. 10. 2011

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je
28. 11. 2011 do 12. ure, osebno ali priporočeno po
pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Rok in način za oddajo vlog

6. Datum odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 29. 11. 2011 ob 12.00 v
prostorih Občine Vransko.
4. Javni razpis za sofinanciranje
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2012

kulturnih

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Ur. list 14/2010) Občina
Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Vransko za leto 2012
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna
glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.

7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
8. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter
na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
Št.: 4302-02/2011-01
Vransko, 28. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Namen in cilj javnega razpisa
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo
naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih
društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost
drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno
dejavnost,

5. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na
območju Občine Vransko v letu 2012
Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje
Občina Vransko
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in
programov drugih društev na območju Občine
Vransko v letu 2012

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in
vzgoje;
- organiziranje
generacijami;

prostovoljnega

dela

z

vsemi

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz
proračuna Občine Vransko za izvajanje nalog na
področju socialnega varstva in programov drugih
društev, organizacij in zvez za leto 2012.

- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo
programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav,
športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma,
požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.

Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v
Odloku o proračunu občine Vransko za leto 2012
zagotovila 7.650,00 EUR:

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi
posredovati naslednje podatke:

- proračunska postavka - sofinanciranje programov
humanitarnih društev 3.400,00 EUR
- proračunska postavka - sofinanciranje letovanja
socialno in zdravstveno ogroženih otrok 1.275,00 EUR
- proračunska postavka - socialno varstvo drugih
ranljivih skupin in programi drugih posebnih skupin
2.125,00 EUR

- izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59, ali na spletni strani
www.vransko.si);
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko
oz. da delujejo tudi na območju Občine Vransko in
odločbo o registraciji društva;

- proračunska postavka - programi veteranskih
organizacij 850,00 EUR.

- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna
v letu 2011, potrjeno na ustreznem organu društva;

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

- davčno številko in številko transakcijskega računa;

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

- program dela in finančni načrt za leto 2012;

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov
Občine Vransko;

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji
posredovati naslednje podatke:

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja
kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko.

- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu,
podatke o številu članov društva, seznam članov z
območja Občine Vransko ter podatke o višini članarine.

- popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma
projekta;
- opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki
akcije, s prikazom posameznih stroškov;
- finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire financiranja;
- časovno dinamiko realizacije projekta.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje
Občine Vransko oziroma na njene občane.
3. V letu 2012 bo Občina Vransko sofinancirala
naslednje naloge in programe:

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati
razpisanemu področju, ne pa drugim področjem
delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v
obravnavo.

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva;

5. Merila za dodelitev sredstev:

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok;

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine
Vransko oziroma je program dejavnosti zastavljen tako,
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- popolna dokumentacija - pogoj;
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da organizacija vključuje v program člane iz Občine
Vransko;
- vključenost članov iz Občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja,
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na
različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih
dokumentov je 28. 11. 2011 do 12. ure osebno ali s
priporočeno pošto na naslov: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za programe socialnega
varstva in programe drugih društev 2012« z navedbo
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno dne 28. 11. 2011 v sejni
sobi Občine Vransko in ne bo javno.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Juhart, Jože Matko, Janez Lencl, Justin Sedeljšak,
Marjan Pečovnik;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik
- Občina Vransko: Franc Sušnik – župan, Jadranka
Kramar - direktorica občinske uprave
- ostali prisotni:
- JKP Žalec- Matjaž Zakonjšek, direktor in Igor Glušič,
tehnični direktor
- ZKTŠ Vransko- Suzana Felicijan Bratož, direktorica
- predstavniki medijev: VTV
Opr. odsotni: OŠ Vransko - Tabor; Majda Pikl,
ravnateljica.
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 kot sledi:
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje župan, po
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele
na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s
Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove
predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se
zavržejo. Na predlog komisije direktor občinske uprave
s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na
razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega
roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o
sofinanciranju.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite pri Jadranki Kramar, tel. (03) 703 28 15 ali
jadranka.kramar@vransko.si.
Številka: 4302-03/2011-02
Vransko, 28. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
6. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 4. 10. 2011, 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,
Ivan Kokovnik (od 19.15 dalje), Aleksander Reberšek,
Ana Bogataj, Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša

- da se za 6. točko Dnevnega reda se doda nova 7.
točka, ki se glasi: 7. Sklep o izdaji soglasja k
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice
Žalec ,
- da se predlagana 9. točka Dnevnega reda razširi z
odločanjem o dodatni točki 4: Potrditev pravnega posla
za nakup nepremičnine parc. 136/2 in 138/2 k.o.
Vransko.
- ostale točke predloga Dnevnega reda 5. redne seje se
ustrezno preštevilčijo.
Odpre razpravo o predlogu. Prijave k razpravi ni bilo,
zato sledi glasovanje o predlogih razširitve dnevnega
reda:
- o predlogu sklepa razširitve dnevnega reda za novo 7.
točko: 10 glasov ZA
- o predlogu razširitve tč. 9.4. glasovanje: 10 glasov ZA
- o potrditvi dnevnega reda v celoti: 10 glasov ZA
Sklep št. 83
Sprejme se naslednji dnevni red 6. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne
seje z dne 21.6.2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko
za obdobje 1.1. do 30.6.2011
4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
6. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
7. Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice
Medobčinske splošne knjižnice Žalec
8. Obravnava in sprejem Letnega programa kulture
9. Obravnava in sprejem Letnega programa športa
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
10. Premoženjsko pravne zadeve
11. Ureditev ceste v Prekopi
12. Tekoče zadeve
- obravnava vloge Folklornega društva Vransko
13. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne
seje z dne 21.6.2011
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato sledi glasovanje za
potrditev: 10 glasov ZA
Sklep št. 84
Potrdi se zapisnik 6. izredne z dne 21.6.2011 v
predloženem besedilu.

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011
- kdaj bodo kmetje dobili izplačilo subvencij?
Župan: denarja ni, zato izplačilo subvencij ni bilo
mogoče; če bo realiziran kakšen izmed predvidenih
prihodkov, bo temu sledila tudi realizacija poplačil
zapadlih obveznosti.
- kako je z ureditvijo ceste Šmit Vinko, Zahomce?
Župan: občina je zagotovila prevoz in dobavo 20 m3
materiala, urediti dovozno cesto do lastnega
stanovanjskega
objekta
vključno
z
ureditvijo
odvodnjavanja (vgradnja kanalov) pa si je dolžan g.
Šmit sam;
4. Jože Matko:

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
I. Nataša Juhart:
poda dodatno obrazložitev vložene pisne pobude,
sprejete na zboru vaščanov Brode dne 9.9.2011 , ki se
glasi: »krajani od Občine Vransko, AMZS d.d. kot
lastnika in kot nosilca dejavnosti na Centru varne vožnje
in DARS-a d.d. zahtevamo takojšnje ukrepanje:
zahtevamo izgradnjo kvalitetne in zadostne protihrupne
zaščite, ki nas bo zaščitila pred hrupom iz Centra varne
vožnje Vransko in Avtocestnega odseka Arja vasVransko. Pričakujemo, da bo zadostna in kvalitetna
zaščita pred hrupom izvedena do 1. maja 2012.
Zahtevamo tudi, da se do naših zahtev opredeli
Občinski svet Občine Vransko na svoji prvi seji in jih
potrdi«.
Glasovanje o opredelitvi do pobude: 10 glasov ZA
Sklep št. 85
Občinski svet podpira pobudo vaščanov Brodov z
dne 9.9.2011. Sprejeta pobuda se posreduje AMZS
d.d. in DARS d.d..
II. vložene nove pobude in postavljena vprašanja ( na
vprašanja je odgovarjal župan)
1. Vladimir Rančigaj: da se na vpadnici v Vransko
postavi prometni znak omejitev hitrosti 50/uro in iz
Kavarne na glavno cesto prometni znak stop;
Župan: pobuda se odstopi v obravnavo in odločanje
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. Bogataj Ana: veliko travnato igrišče na Vidmu je
zaklenjeno za občane, zakaj? Župan: pritožbe zaradi
sprehajanja psov (in posledične nečistoče), vožnje s
kolesi in motorji po igrišču, kupov smeti (steklenice,
plastenke) ipd. so bile podane tako s strani OŠ
Vransko-Tabor, Vrtca, in
NK Vransko, ki igrišče
uporabljajo za izvajanje svojih dejavnosti; ker pisna
zaprosila, opozorila in napisi niso zalegli, je bilo žal
potrebno sprejeti ukrep, ki fizično onemogoča uporabo
površin nevestnim obiskovalcem.
Vprašanje bo odstopljeno Nogometnemu klubu
Vransko.
3. Urankar Nataša
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- kdaj se bo pričela urejati cesta iz Tešove v Brode in
kdaj bodo sanirane udarne jame na cesti VranskoTešova in postavljena varovalna ograja?
Župan: lastniki zemljišč niso podali soglasja za ureditev
odvodnjavanja na cesti Tešova-Brode, zato je cesta
zaprta; brez tega ni smiselno pristopiti h kakršnim koli
delom; sanacija se bo izvedla, ko bodo pridobljena
soglasja lastnikov za odvod vode. Prav danes pa je bil
opravljen ogled na cesti Vransko-Tešova in v večjem
obsegu se bo cesta v tem mesecu sanirala;
5. Justin Sedeljšak
- kako potekajo aktivnosti za ureditev ceste Prapreče?
Župan: Od jutri se izteče rok za zbiranje ponudb po
javnem razpisu, če bo Služba vlade za lokalno
samoupravo
in
regionalni
razvoj
pravočasno
posredovala pogodbo bodo, dela izvedena še v tem
letu.
6. Anton Homšak
- kdaj bo izvedena sanacija mostu na Ločici?
Župan: Predvidevam, da bomo zaradi nizke realizacije
prihodkov sanacijo mostu črtati iz letnega plana.
7. Reberšek Aleksander:
- ali je Občina Vransko glede na visoko zadolženosti
počrpala vsa možna razpoložljiva sredstva na javnih
razpisih za financiranje izgradnje večnamenske športne
dvorane Vrana Vransko?
Župan: Da, počrpali smo vse
sofinanciranje VŠD s strani države.

možne

vire

za

8. Nataša Juhart
- ali smo dobili kakšen odgovor v zvezi z odstranitvijo
stožca ob cesti na poligon in ali se bo še kaj mulčilo
pred snegom?
Župan: Občina zapisnika še ni prejela, oziroma ni
podpisan; glede mulčenja pa predlagam da, se
dogovorite v vasi, ali se seka ali ne (obstajajo nasprotni
interesi zaradi zaščite pred hrupom)

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ad3: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Vransko za leto 2011

predstavitev odloka je v sredo 19.10.2011 ob 16. uri
v Inovacijskem centru Vransko.

Obrazložitev Poročila o izvrševanju proračuna za 1.
polletje 2011 poda župan. Realizacija prihodkov dosega
vsega 30 % planiranih. Višjo realizacijo na prihodkovni
strani se pričakuje v 2. polletju, delno iz naslova
najemnin za grobove in 2. polovice vplačil nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ter nekaj sredstev iz
razpisa program LAS za avtobusne postaje in mrliško
vežico; zaradi težav s pridobivanjem ustreznih dovoljenj
tudi niso realizirani planirani prihodki iz naslova
komunalnih prispevkov. Na odhodkovni strani izpostavi
sanacijo treh plazov. Pove, da je situacija zahtevna in
da bo potrebno kratkoročno znižati odhodke posrednim
proračunskim uporabnikom za 15 % ter napove
rebalans proračuna za leto 2011.

Ad5: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec.

Nato odpre razpravo, v kateri predsednik NO opozori,
da indeksi ne smejo biti prek 100 glede na
sprejet/veljaven plan. Drugih pripomb in vprašanj ni bilo.
Sklep št. 86
Občinski svet se je seznanil s predloženim
Poročilom o izvrševanju proračuna občine Vransko
za leto 2011.
Ad4: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
Uvodno besedo poda župan , ki predlaga, da se najprej
opravi predstavitev in 1. branje obeh predlogov odlokov.
Predlaga sprejem odlokov v 1. branju in posredovanje
odlokov v javno obravnavo od 10.10. do vključno
10.10.2011 in javno predstavitev odlokov dne
19.10.2011, s čemer so se prisotni strinjali.
Nato preda besedo direktorju JKP Matjažu Zakonjšku,
le ta pa Igorju Glušiču, ki v nadaljevanju podrobno
predstavi razloge za sprejem novih aktov, kakor tudi
posamezne vsebinske poudarke. Pove tudi, da so bile
že v času objave gradiva podane pripombe s strani NO
Občine Vransko in Skupna medobčinska inšpekcija,
redarstvo in varstvo okolja – Velenje. Predlagana
odloka morajo v enakem besedilu sprejeti občinski sveti
vseh 6-ih občin.
Župan odpre razpravo, v kateri sta sodelovala:
- Janez Lencl, ki je podprl predlagano proceduro in
sprejem tako važnih odlokov po normalnem postopku,
kakor tudi javno predstavitev, na kateri bodo občani
lahko dobili odgovore na morebitna vprašanja in
- Justin Sedeljšak, ki meni, da se mora NO aktivno
vključiti v obravnavo ter podati pripombe;

Obrazložitev
glasovanje:

ista

kot

pri

predhodni

točki.

Sledi

- za sprejem odloka v 1. branju ter posredovanju v
javno obravnavo: 11 glasov ZA
Sklep št. 88
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec v 1. branju. Predlog odloka se
posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen
način od vključno 10.10.2011 do 30.10.2011. Javna
predstavitev odloka je v sredo 19.10.2011 ob 16. uri
v Inovacijskem centru Vransko.
Ad6: Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
Uvodno obrazložitev poda župan in občinski svet
seznani, da je skupščina Javnega komunalnega
podjetja predlog preimenovanja podjetja in novo
celostno grafično podobo sprejela ter da bo potrebno
ob pozitivni odločitvi občinskega sveta zaradi te
spremembe odločati o predlogu sklepa za sprejem
uvodoma navedenega odloka.
Za podrobno
predstavitev predloga preda besedo direktorju Matjažu
Zakonjšku, ki je podrobneje obrazložil predlog. Sledi
razprava, v kateri je sodeloval Justin Sedeljšak.
Župan v nadaljevanju občinskemu svetu predlaga
glasovanje o sledečih predlogih sklepov:
- za sprejem odloka po hitrem postopku: 10 glasov ZA
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: glasovanje
10 ZA
Sklep št. 89
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se
predlagani odlok sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 90
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o. v predloženem
besedilu.
Ad7: Soglasje k imenovanju direktorica MSK

Po razpravi sledi glasovanje o predlogu sklepa:
-za sprejem odloka v 1. branju ter posredovanju v javno
obravnavo: 11 glasov ZA
Sklep št. 87
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec v 1. branju. Predlog odloka se posreduje v
javno obravnavo na krajevno običajen način od
vključno 10.10.2011 do 30.10.2011. Javna

Obrazložitev točke poda župan.. Razprave ni bilo.
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa : 11 glasov
ZA
Sklep št. 91
Občinski svet daje soglasje k imenovanju
direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
Jolandi Železnik, Kasaze 106, 3301 Petrovče.
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Ad8: Obravnava in sprejem letnega programa
kulture v Občini Vransko za leto 2012
Obrazložitev predloga letnega programa kulture poda
župan, ki pove, da je v predlogu že upoštevano znižanje
razpoložljivih finančnih sredstev za 15 % glede na leto
2011. Sprejet letni program je osnova za izvedbo
javnega razpisa za pridobitev sredstev uporabnikov s
področja kulture za leto 2012, ki jim bo v proračunu
2012 za sofinanciranje društev in drugih neprofitnih
organizacij, sofinanciranju javnih zavodov s področja
kulture, financiranje in sofinanciranje kulturnih
programov in prireditev občinskega pomena, in
vzdrževanju ter investicijam v infrastrukturo namenjeno
za kulturno dejavnost skupaj namenjeno 126.600,00
EUR.

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011
Po opravljeni razpravi je bil podan predlog za
imenovanje volilne komisije. Na osnovi glasovanja: 11
glasov ZA, je bila imenovanja komisija v naslednji
sestavi:
Sklep št. 94
Imenuje se komisija za izvedbo tajnega glasovanja v
sestavi:
- Aleksander Reberšek, predsednik;
- Nataša Juhart, članica;
- Marjan Pečovnik, član.
Seja je bila nato prekinjena.
Komisija izvede tajno glasovanje in pripravi zapisnik o
izidu.

Sledi razprava o predloženem
letnem programu
kulture, v kateri sta sodelovala Aleksander Reberšek in
Justin Sedeljšak.
Sledilo je glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11
glasov ZA

Predsednik komisije Aleksander Reberšek nato občinski
svet seznani z izidom glasovanja: vsi predlogi sklepov
so sprejeti.

Sklep št. 92
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu in se objavi v
uradnem glasilu Občine.

Sklep št. 95
Občinski svet soglaša s pričetkom postopka za
odmero, parcelacijo in odpis dela zemljišč parc. št.
790 in 794/5, k.o. Tešova, preko katerih v naravi
poteka JP št. 916261 Odcep Mihevc in prenosom
odmerjenega dela zemljišč v last Občine Vransko.

Ad9: Obravnava in sprejem Letnega programa
športa v Občini Vransko za leto 2012
Po obrazložitvi predloga Letnega programa športa v
Občini Vransko za leto 2012, po katerem je predvidena
poraba sredstev v skupni višini 88.728,00 EUR župana
sledi razprava, v kateri Janez Lencl izrazi podporo
trenutnemu predlogu letnega programa športa za leto
2012, vendar pa v primeru nadaljevanja krize predlaga,
da se športna dejavnost zmanjša za več % kot program
kulture, npr. 20 %.
Sledi glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11 glasov
ZA

Sklep št. 96
Občinski
svet
daje soglasje k odprodaji
sorazmernega deleža lastništva Občine Vransko na
parc. št.*13/3, k.o. Vojnik, ki leži v Občini Vojnik.
Sklep št. 97
Občinski svet soglaša s pričetkom postopka
odprodaje poslovnih prostorov v Zdravstvenem
postaji Vransko.

Sklep št. 93
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu in se objavi v
uradnem glasilu Občine.

Sklep št. 98
Občinski svet daje soglasje k sklenitvi in podpisu
pogodbe za odkup nepremičnin parc. št. 136/2 in
138/2, obe k.o. Vransko v velikosti 234 m2, last
Zupan Mojce, Vransko 42, 3305 Vransko, po ceni
19,00 EUR/m2, po izpolnitvi določb Predpogodbe,
podpisane z dne 04.10.2011.

Ad10. Premoženjsko pravne zadeve

Ad11: Ureditev ceste v Prekopi

Uvodno obrazložitev točke poda župan. Sledi kratka
obrazložitev predsednika odbora, ki pove, da je matični
odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami predložene zadeve obravnaval z vso
potrebno skrbnostjo, ter se odločil, da občinskemu svetu
predlaga potrditev oziroma sprejem predlaganih zadev.
O premoženjsko pravnih zadevah se skladno z določili
Poslovnika odloča s tajnim glasovanjem.
Sledi daljša razprava, v kateri so sodelovali Vladimir
Rančigaj, Justin Sedeljšak, Aleksander Reberšek in
Janez Lencl. Slednja sta kljub določenim pomislekom in
v razpravi izpostavljenim dilemam pri 3. predlogu sklepa
izrazila podporo predlogu.

Župan povabi predsednika odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami g. Matko
Jožeta, da prisotnim poda stališče odbora. Le ta pove,
da se je odbor seznanil s problematiko poteka LC št.
490261 Prekopa-Podvrh preko zemljišča parc. št. 8/4,
k.o. Prekopa, ki je v lasti Jošt Štefana in Jane (preko
dvorišča kmetije Adamc), zato odbor podpira predlog
alternativne rešitve problema, seveda po veljavnem
postopku, pridobitvi vseh potrebnih soglasij in
sklenitvah predpogodb.

Vladimir Rančigaj pa je obrazložil svoj glas proti
odprodaji prostorov zobne ambulante.
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Sledi daljša razprava o predlogu sklepa, v kateri so
sodelovali Janez Lencl, Ivan Kokovnik , Aleksander
Reberšek, Nataša Urankar in župan.

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ker je razprava izčrpana, sledi glasovanje za sprejem
predloga sklepa: 11 glasov ZA
Sklep št. 99
Potrdi se začetek postopka za izvedbo alternativne
trase
oziroma
spremembo
Občinskega
prostorskega načrta in prekategorizaciji omenjene
lokalne ceste.
Ad12: Tekoče zadeve
Obravnava vloge Folklornega društva Vransko z dne
26.9.2011 za pokritje stroškov dvorane v Kulturnem
domu Vransko ob izvedbi 4. letnega koncerta društva
dne 8.10.2011.
Svetniki so prošnjo društva obravnavali in sprejeli sklep:
Sklep št. 100
Vlogi Folklornega društva Vransko za kritje stroškov
uporabe dvorane v KD Vransko ob izvedbi 4.
Letnega koncerta se ne ugodi.
Ad13: Razno
Župan najavi in povabi na naslednje dogodke:
- na Letni koncert Folklornega društva Vransko dne
8.10.2011,
- k vpisu abonmajev/in obisku prireditev v okviru
abonmajskih predstav, ki jih je pripravil Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko,
- na otvoritev Male čistilne naprave v Prekopi , s
prošnjo svetniku za območje Prekope in Vaškemu
odboru za sodelovanje pri pripravi dogodka.
Seja je bila zaključena ob 22. 15 uri.
Številka: 0320/2011-02
Vransko, 5. 10. 2011
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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