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                 24. 10. 2005 
 

  

VVSSEE  OOBBČČAANNKKEE  IINN  OOBBČČAANNEE  VVLLJJUUDDNNOO  VVAABBIIMMOO  NNAA  KKOOMMEEMMOORRAACCIIJJOO  OOBB  DDNNEEVVUU  MMRRTTVVIIHH,,    

KKII  BBOO  VV  SSOOBBOOTTOO,,  2299..  1100..  22000055,,  OOBB  1111..  UURRII  NNAA  GGOORRIICCII..  VVAABBLLJJEENNII!!  

 

ŽŽuuppnniijjaa  VVrraannsskkoo  iinn  KKaarriittaass  VVrraannsskkoo  ppoozziivvaattaa  vvssee  oobbččaannkkee  iinn  oobbččaannee,,  ddaa  ooddddaattee  iinnffoorrmmaattiivvnnee  
vvllooggee  zzaa  sspprreejjeemm  vvaass  aallii  vvaaššiihh  ssvvoojjcceevv  vv  iinnssttiittuucciioonnaallnnoo  vvaarrssttvvoo  ZZaavvooddaa  SSvv..  RRaaffaaeellaa  VVrraannsskkoo,,  
VVrraannsskkoo  114444,,  VVrraannsskkoo..  NNaammeessttiittvvee  bbooddoo  pprreeddnnoossttnnoo  mmooggooččee  zzaa  vvssee  zzaaiinntteerreessiirraannee  ddoommaaččiinnee  
iinn  ttuuddii  nnjjiihhoovvee  ssvvoojjccee,,  kkii  ssoo  nnaammeeššččeennii  ppoo  ddrruuggiihh  ddoommoovviihh  vv  SSlloovveenniijjii  iinn  bbii  žžeelleellii  pprreesseelliitteevv  vv  

ddoommaaččii  kkrraajj..  ZZ  iizzvvaajjaannjjeemm  ddeejjaavvnnoossttii  bboommoo  pprreeddvviiddoommaa  pprriiččeellii  vv  nnoovveemmbbrruu..  
 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 6. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila v ponedeljek, 28. 06. 2005, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 59. 
Prisotni člani: Martin Florjan, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Ivan Dolinšek, Marjan Pečovnik, Boris Pikl in Sašo Urankar. 
Ostali prisotni: KIV d. d., Ivo Kreča. 
Župan pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov prisotnih 7 svetnikov, zato je seja sklepčna.  
Nato poda obrazložitev za sklic izredne seje ter posreduje  predlog dnevnega reda v obravnavo.  
Ker pripomb na predlog dnevnega reda ni bilo, poda dnevni red na glasovanje: 7 glasov ZA sprejem.  
Na podlagi rezultatov glasovanja je bil s sklepom št. 337 sprejet naslednji DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev Dogovora z Občino Braslovče o sofinanciranju javnega vodovoda Stopnik. 
2. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005. 

Ad.1: Obravnava in potrditev Dogovora z Občino Braslovče o sofinanciranju javnega vodovoda Stopnik: 
Obrazložitev poda župan, nato odpre razpravo, v kateri sta z vprašanji sodelovala Boris Pikl in Ivan Kokovnik. Odgovore na vprašanja 
je podal župan. Po razpravi je bil predlog sklepa za sprejem oz. potrditev in podpis Dogovora v predloženem besedilu podan na 
glasovanje: 7 glasov ZA. 
Sklep št. 338 Potrdi se Dogovor o sofinanciranju javnega vodovoda Stopnik, sklenjen med Občino Vransko, Občino Braslovče 
in Javnim komunalnim podjetjem Žalec v predloženem besedilu in pooblašča župana za podpis Dogovora. 
Ad2: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005: 
Uvodno obrazložitev poda župan in v njej opozori na več dejstev, ki se vsebinsko navezujejo na predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu oz. utemeljujejo potrebo po spremembi odloka in sprejetju ustreznih odločitev s tem v zvezi: 
- Sklep Agencije RS za regionalni razvoj z dne 12. 05. 2005 o dodeljenih sredstvih 40 mio SIT v letu 2005 za izvedbo projekta   
  Inovacijski center Vransko; 
- posledično predlagan sprejem in podpis Pogodbe med Občino Vransko in KIV d. d. o prevzemu finančnih obveznosti oz. partnerstvu; 
- realizacija sklepa Občinskega sveta št. 259 in št. 260 iz leta 2004 o deležu Občine Vransko v obliki sofinanciranja v vrednosti  
  komunalnega prispevka; 
- potrebo po sprejetju sklepa o prenosu investitorstva; 
- sprejetje sklepa o namenu rabe zemljišča parc. št. 772/3 k. o. Vransko in ovrednotenju tega zemljišča; 
- potrditvev Načrta razvojnih programov Občine Vransko. 
Nato sledi obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vransko. 
Po obrazložitvi župan preda besedo direktorju podjetja KIV d. d. Ivu Kreči. Le-ta v svojem izvajanju poudari, da je izgradnja 
Inovacijskega centra Vransko pomemben korak za nadaljnji razvoj podjetja, težnjo k povečanju dodane vrednosti in sledenje razvojnim 
trendom ter da bo Inovacijski center odprt za vse ostale podjetniške in razvojne spodbude. Regionalna razvojna agencija d. o. o. Celje 
je ocenila, da je projekt kvaliteten in ga je treba podpreti, vesel pa je, da je projekt pozitivno sprejet tudi v lokalnem okolju in se zato 
vsem zahvaljuje. Želja je, da skupaj uspemo in na Vransko pritegnemo vsa strokovna in ostala področja s te dejavnosti in da bi se vsaj 
del državnih projektov izvajalo pri nas (župan poudari, da gre za državni projekt). 
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala Boris Pikl in Sašo Urankar, ki sta dobila odgovore na konkretno zastavljena vprašanja: 
- da je zemljišče last Občine Vransko;  
- da je finančno konstrukcijo možno pokriti le s partnerstvom, kar je tudi predlog obravnave in sprejema danes; 
- da je kontrola finančnih vložkov države temeljita in se pregledajo vse najmanjše podrobnosti. 
Ker drugih pripomb ni bilo, so svetniki pristopili h glasovanju o predloženih predlogih sklepov: 

1. o prenosu investitorstva: 7 glasov ZA sprejem sklepa; 
2. o namenu zemljišča: 7 glasov ZA sprejem sklepa; 
3. o sprejetju sklepa o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005 po 

hitrem post.: 7 glasov ZA sprejem sklepa; 
4. o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005 v predloženem besedilu:  
       7 glasov za sprejem; 
5. za sprejem Popravka načrta razvojnih programov Občine Vransko: 7 glasov ZA sprejem. 

Na osnovi glasovanja je Občinski svet sprejel naslednje sklepe: 
Sklep št. 339 Občina Vransko prenaša vodenje investicije »Inovacijski center za razvoj alternativnih virov energije Vransko« 
na podjetje ENERGETIKA VRANSKO d. o. o. Podjetje ENERGETIKA VRANSKO d. o. o. bo vodilo investicijo kot naročnik, 
Občina Vransko ostaja lastnik infrastrukture. Ta sklep začne veljati takoj. 
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Sklep št. 340 Občina Vransko namenja zemljišče parc. št. 772/3, k. o. Vransko za izgradnjo Inovacijskega centra za razvoj 
alternativnih virov energije Vransko. Ta sklep začne veljati takoj. 
Sklep št. 341 Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2005 sprejme po hitrem postopku. 
Sklep št. 342 Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005 v predloženem 
besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
Sklep št. 343 Potrdi se Popravek Načrta razvojnih programov Občine Vransko, kot  sledi: 
1. Na področju KANALIZACIJE, ČISTILNE NAPRAVE IN CENTRA ZA ZBIRANJE ODPADKOV se uvede nova investicija: 
Inovacijski center za razvoj alternativnih virov energije Vransko – na osnovi Sklepa št. 260 Občinskega sveta Občine Vransko, 
ki je bil sprejet na 11. redni seji dne 11. 10. 2004. Vrednost celotne investicije je 272.321.280,00 SIT. Delež Občine Vransko pri 
tej investiciji je 60 mio SIT. Investicija bo realizirana v letih 2005 in 2006. 
Ad3: Razno: 

1. Župan na vprašanje Marjane Jug o nadaljevanju izgradnje toplovoda in kanalizacije poda naslednji odgovor: 
- izvajalec je postavil zelo ostre pogoje za nadaljevanje del, končna odločitev bo v četrtek; 
- če izvajalec ne bo pristal na nižje cene, bomo morali izbrati novega izvajalca. 
2. Župan svetnike seznani s potekom del obnove ožjega dela trga Vransko. 
3. Župan svetnike seznani s potekom aktivnosti izgradnje oz. predvidenega odprtja objekta Naš dom. 

Seja je bila zaključena ob 22. uri.         
 

ZAPISNIK 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 03. 10. 2005, ob 19. uri v prostorih sejne 
sobe Občine Vransko, Vransko 59. 
• Ugotovitev prisotnosti: Franc Urankar, Martin Florjan, Darko Kramar, Ivan Kokovnik, Vladimir Rančigaj, Emil Jelen, Marjetka 

Kapus, Ivan Dolinšek, Boris Pikl in Sašo Urankar. 
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je bilo na pričetku seje od skupaj 11 članov prisotnih 10 članov 
Občinskega sveta, zato je bila seja sklepčna.  
Opravičeno odsoten je Marjan Pečovnik, od vabljenih pa se je opravičil tudi Štefan Jošt. 
• Sprejem dnevnega reda:  
Župan predlaga, da se dnevni red razširi z obravnavo še ene dodatne točke: Potrditev Dogovora o sodelovanju Občine Vransko, 
Župnije Vransko in Zavoda Sv. Rafaela Vransko in Predlog za imenovanje predstavnika občine v Svet zavoda Sv. Rafaela. Točka 
razno pa se ustrezno preštevilči. 
Župan Občinski svet tudi seznani, da je v zvezi s točko 9 občina prejela dopis Upravne enote Žalec, št. 131-23/2005, v katerem nas le- 
ta obvešča, da navedena vojna grobišča niso evidentirana in da je zato pričet postopek ugotavljanja, ali navedena spominska obeležja 
dejansko izpolnjujejo zakonske pogoje za uvrščanje med vojna grobišča po zakonu o vojnih grobiščih.  
Predlaga, da se obravnava in odločanje o tej temi preložita za nedoločen čas, do zaključka postopka Upravne enote. 
Na predlagani dnevni red s predlagano razširitvijo in predlogom v zvezi s točko 9 ni bilo pripomb, zato so svetniki z glasovanjem: 10 
glasov  ZA,  s sklepom št. 344  soglasno sprejeli naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 16. redne seje Obč. sveta z dne 30. 05. 2005 in 6. izredne seje z dne 28. 06. 2005.  
2. Pobude in vprašanja svetnikov. 
3. Obravnava Poročila o izvajanju notranje revizije zaključnega računa proračuna za leto 2004 – določeni postopki. 
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004 – 2. obravnava. 
5. Obravnava in odločanje o predlogu zahtevka Energetike projekt za povišanje cene toplote. 
6. Mnenje občine Vransko k imenovanju ravnatelj/a-ice JZ OŠ Vransko – Tabor. 
7. Premoženjskopravne zadeve. 
8.    Obravnava in odločanje o pritožbah na sklepe za »Pomoč kmetijam za leto 2005«. 
9.    Sklep o prevzemu spominskih obeležij partizanskih kurirjev in vezistov NOB v varstvo in vzdrževanje. 
10.  Obravnava in potrditev končnega poročila o izgradnji mostu Brode. 
11.  Potrditev Dogovora o sodelovanju Občine Vransko, Župnije Vransko in Zavoda Sv. Rafaela Vransko in Predlog za  
       imenovanje predstavnika občine v Svet zavoda Sv. Rafaela. 
12.  Razno. 
 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta z dne 30. 05. 2005 in 6. izredne seje z dne 28. 06. 
2005: Na predložen zapisnik 16. redne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so z glasovanjem: 10 glasov ZA brez razprave potrdili  
zapisnik v predloženem besedilu. 
Sklep št. 345 Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta z dne 30. 05. 2005 v predloženem besedilu. 
Tudi na predložen zapisnik 6. izredne seje ni bilo pripomb, zato so svetniki glasovali o potrditvi zapisnika v predloženem besedilu: 9 
glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 346 Potrdi se zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta z dne 28. 06. 2005 v predloženem besedilu. 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
2.1. Pred sejo Občinskega sveta je bila podana ena pisna pobuda Marjana Pečovnika za vzpostavitev zelenega pasu ob trasi 
avtoceste, kot je bilo predvideno po projektu DARS-a za zazelenitev brežin.  
Mnenja je, da bi realizacija tega projekta s predvideno zasaditvijo grmičevja in dreves bistveno ublažila negativne posledice avtoceste 
(hrup, spremenjen izgled doline, svetlobna sevanja itd.). Občinskemu svetu predlaga, da od DARS-a zahteva zazelenitev pasov znotraj 
ograje ob avtocesti, skladno s projektom za zazelenitev brežin in postavitev protihrupnih ograj. Pobuda je bila sprejeta in v razpravi je 
bilo opozorjeno (Emil Jelen), da se zaradi povečanega svetlobnega sevanja ponoči pritožujejo tudi prebivalci skrajnega zahodnega dela 
Vranskega. Župan pove, da se spomni, da je bila javna predstavitev tega projekta za AC odsek Arja vas–Vransko v KD v Gomilskem, 
da je zasaditev sicer bila izvedena, vendar pa se ravno na našem območju opaža pretirana in prepogosta košnja, kar ima za posledico  
gole brežine (brez zarastja oz. drevja) in otoke na izvozih. Predlaga, da se pobuda podpre in DARS zaprosi za  pisno obrazložitev 
problematike zasaditve na našem območju in ukrepe za odpravo povečanega svetlobnega sevanja in en izvod projekta zasaditve. 
Član Nadzornega odbora Peter Praprotnik pove, da vedo, da portali niso pravilno svetlobno regulirani in da bi svetilnost ponoči morala 
biti minimalna ter da je izvajalec del na to že bil opozorjen. Glasovanje o pobudi in predlogu sklepa: 10 ZA. 
Sklep št. 347 Občinski svet Občine Vransko sprejema vloženo pobudo svetnika Marjana Pečovnika in jo posreduje DARS-u z 
zahtevo po pisni obrazložitvi navedene problematike in z zaprosilom, da Občinskemu svetu skupaj s pisnim odgovorom 
posreduje tudi en izvod projekta zazelenitve trase AC odsek Arja vas–Vransko. 
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2.2. Ustna vprašanja svetnikov: 
2.2.1.  Franc Urankar: V kateri fazi so naslednje zadeve: vodovod Ločica oz. zajetje Tinčk (Zaplanina) in fasada Vrtec Vransko? 
Odgovor poda župan: 

- Pred 3 tedni je bil sestanek s predstavniki DARS glede krožišča Čeplje–Vransko (sredstva so zagotovljena v proračunu RS za 
leto 2006) in dogovorjeno je bilo, da oktobra 2006 sledi sestanek za vodovod Zaplanina zaradi potrebe po hidrantih na predoru  
Ločica. Upa, da bo ta sestanek dokončno razrešil vsa odprta vprašanja. 

- Obnovo fasade vrtca (reklamacija po izvedenih delih v letu 2004) bo izvedel izvajalec, ki trenutno tudi izvaja fasado na objektu 
Naš dom. Takoj ko bo vreme dopuščalo (vlaga), bo pričel delati na vrtcu. Ob tem župan svetnike seznani še z zahtevo 
inšpektorja, da mora celoten objekt vrtca imeti požarne stopnice (za vse etaže); tu je nastal problem, saj Zavod za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Celje ni dal potrebnega soglasja, vendar zahteva inšpektorja ostaja. 

2.2.2. Ivan Kokovnik poda pobudo, da se skliče skupni sestanek Odbora za kmetijstvo, Lovske družine Vransko in Javne gozdarske 
službe zaradi problema škode po divjadi. Pobuda za obravnavo je bila sprejeta. In sledila je razprava: 
Župan pove, da je direktor Zavoda za gozdove zatrdil, da lovci nimajo nobenih omejitev pri odstrelu divjih prašičev in da o tem odloča 
vsaka LD sama. Ivan Dolinšek pripomni, da je povzročena škoda res velika in da poleg tega cenilci oškodovancu nočejo povedati, po 
kakšni metodologiji sploh ocenjujejo nastalo škodo, zneski za povračilo škode so namreč smešno nizki; kar se tiče pristojnosti za 
odstrel, da so zadeve popolnoma jasne, samo ne izvršujejo se in v tem je glavni problem. 
Po razpravi so svetniki o pobudi in predlogu glasovali: 10 glasov ZA ter sprejeli naslednji 
Sklep št. 348 Odbor za kmetijstvo in občinska uprava se zadolžita, da v roku 10 dni v Kulturnem domu Vransko organizirata 
skupni sestanek z vsemi pristojnimi službami, organi in društvom (predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice, Lovske zveze 
Slovenije in MKGP) na temo »Problematika škode po divjadi na območju Občine Vransko«.  
2.2.3. Darko Kramar: kako teče zadeva s priključitvijo gospodinjstev Brode Grič na javni vodovod Brode oz. ali je resnična informacija 
Javnega komunalnega podjetja Žalec, da za to sredstev v letu 2005 ni in zakaj o tem ni bil uradno obveščen? 
Odgovor poda župan: »Informacija je delno resnična in sicer zaradi sprememb Zazidalnega načrta Brode–Grič (gradnja novih 
stanovanjskih objektov), ki je v pripravi in bo predvideval celovito rešitev oskrbe s pitno vodo za celotno območje. Verodostojne 
informacije ta hip ni možno dati, saj je nastala situacija popolnoma nova–idejno rešitev za celotno območje sem dal Andreju Pečovniku 
in predlagam, da zadevo vključimo v predlog proračuna za leto 2006–področje vodooskrbe. O predlogu se ni glasovalo.« 
2.2.4. Sašo Urankar ugotavlja, da so se zamenjala svetila na javni razsvetljavi v Prekopi, in sprašuje, ali je to vse, kar se namerava 
delati v Prekopi. Odgovor župana: »Izvedla se je zamenjava vseh svetil v celotni občini, zamenjava z varčnimi žarnicami pa se je 
izkazala za zelo gospodarno, saj so se stroški javne razsvetljave v primerjavi s prej več kot prepolovili (iz 200.000,00 SIT na 64.000,00 
SIT mesečno za celotno občino, brez upoštevanja vmesnih podražitev).« 
Kar se tiče nerešene zadeve okrog prometne ureditve v Prekopi, je bil odgovor podan že pri tč. 2.2.1., 1. alinea, odvodnjavanja na 
deviaciji 7.22 (graben) pa DARS še vedno ni rešil, čeprav je okoljska inšpektorica izdala odločbo, da se mora graben izkopati, na kar se 
je pritožil lastnik zemljišča, zato teče postopek na sodišču. Zadeva pa ni v pristojnosti občine. 
Zaključek: Vprašanje odvodnjavanja na deviaciji 7.22 se posreduje DARS s prošnjo za odgovor, v kakšni fazi je trenutno. 
2.2.5. Marjetko Kapus zanima, ali se bo še naprej sofinancirala nabava (50 % cene) satelitske naprave gospodinjstvom, kjer ni mogoče 
spremljati 1. in 2. programa RTV? 
Zaključek: Vprašanje se posreduje Zavodu RTV s prošnjo za čimprejšnji odgovor. 
Marjetka Kapus prebere pisno pobudo Režijskega odbora za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol za sprejem sklepa, s katerim 
se zaveže župana in občinsko upravo, da do naslednje seje Občinskega sveta pripravita vse aktivnosti za realizacijo preplastitve te 
ceste (rok izvedbe javnega razpisa in plan aktivnosti) in poudari izpolnitev sprejetih finančnih obveznosti s strani Režijskega odbora. 
Na podano pobudo župan pove, da zagotovljenih sredstev v proračunu ni (planirano je bilo dodatno zadolževanje), ki pa je temeljilo na 
predpostavki o zvišanju sredstev primerne porabe občinam in spremembi Zakona o financiranju občin. Le-ta še ni sprejet, zato trenutno 
nobena aktivnost na tem področju ni mogoča. Brez zagotovljenih virov financiranja javnega razpisa ne more objaviti, zato predlaga, da 
se zadeva prenese v leto 2006. V nadaljevanju  je v razpravi sodelovalo več svetnikov: 
a/ Darko Kramar izrazi podporo podani pobudi in se vpraša, kako izpolnjujemo izvrševanje proračuna oz. ali se izvršuje volja župana, 
ali sklepi Občinskega sveta. Na isti seji sta bila namreč soglasno sprejeta dva sklepa, od katerih je bil eden realiziran drugi pa ne in to 
brez vsakršne obrazložitve. Moti ga odnos župana in občinske uprave do Občinskega sveta, saj je bil ta projekt očitno uvrščen v 
proračun le zato, da se zadovolji željam svetniške skupine in brez vsakršne namere po realizaciji. 
b/ Franc Urankar se pridruži mnenju predhodnika in opozori, da je preplastitev te ceste že drugič v programu in da bi se sredstva 
morala najti. Po daljši splošni razpravi predlaga 5 minut odmora za konsultacijo svetnikov, članov svetniške skupine SLS . 
Župan odgovori, da je že uvodoma povedal, da pričakuje povečanje primerne porabe, možnost zadolževanja pa bo šele s sprejetjem 
zakona. Poudari, da je ta cesta specifična in je ni možno zgraditi skladno z veljavnim odlokom, saj je na tem območju premalo 
gospodinjstev, zato ni mogoče zbrati 50 % prispevka občanov, uporabnikov ceste, in bo zato vložek občine moral biti toliko večji kot 
drugje. Marjetka Kapus izrazi nezadovoljstvo s povedanim in poudari, da je Režijski odbor zbral toliko sredstev, kot jim je bilo določeno, 
čeprav to res ni 50 %, kar je razumljivo. Izjavo župana smatra kot nekorektno do Režijskega odbora. 
c/ Emil Jelen poudari, da se je potrebno spomniti, na kakšen način je bila investicija vključena v proračun za leto 2005, in sicer z 
vsiljenim amandmajem pri sprejemanju proračuna, saj je bilo že takrat jasno in iz predloga proračuna razvidno, da ni dovolj denarja.  
Posledica takšnega sprejemanja pa je bil tudi sprejet sklep o namenskem zadolževanju občine. V kolikor to takrat ne bi bilo sprejeto, je 
občini grozilo nesprejetje proračuna za leto 2005 in bi bilo s tem onemogočeno izvajanje njenih temeljnih nalog in razvoja. 
Ob 20. uri so svetniki: Darko Kramar, Sašo Urankar, Franc Urankar, Ivan Dolinšek, Martin Florjan in Marjetka Kapus demonstrativno 
zapustili sejo. Svojo potezo so argumentirali z dejstvom, da se v teh proračunskih letih, v katerih se je obrnilo prek 900 mio SIT 
proračunskih sredstev, za program svetniške skupine, ki ima v Občinskem svetu večino, ni namenjeno niti teh 20 mio SIT. Zato 
smatrajo, da župan vodi Občino samovoljno in jih pri sprejemanju odločitev očitno ne potrebuje. Ob 20. uri je v sejno sobo stopil tudi 
Marjan Pečovnik, ki je bil prej upravičeno odstoten. Po preteku 15 minut, ko se navedeni na sejo niso vrnili, je župan sejo uradno 
prekinil in napovedal nadaljevanje seje s ponovnimi vabili za prekinjeno sejo. 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 

ZAPISNIK nadaljevanja 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v četrtek, 13. 10. 2005, ob 20.10 v prostorih 
sejne sobe Občine Vransko, Vransko 59. 
Ugotovitev prisotnosti: Darko Kramar, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Sašo Urankar.  
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 20.20 uri prisotnih 6 članov, 2 
sta se opravičila, zato je bila seja sklepčna.  
Marjan Pečovnik se je seje udeležil ob 20.45 uri oz. po zaključeni 3. točki dnevnega reda. 
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Sprejem dnevnega reda: Župan najprej povpraša, ali se prisotni svetniki strinjajo s predloženim dnevnim redom oz. s predloženim 
dnevnim redom, po katerem se na tej seji prične z obravnavo 3. točke in pove, da z današnjega dnevnega reda umika obravnavo in 
odločanje o pritožbah na sklepe Pomoč kmetijam za leto 2005 (tč. 8 predlaganega dnevnega reda). Ker pripomb na povedano ni bilo, 
župan predlaga, da obrazložitev k tč. Ad3: Obravnava Poročila o izvajanju notranje revizije zaključnega računa proračuna za leto 
2004 – določeni postopki: najprej podajo: direktor občinske uprave, računovodkinja in predsednica Nadzornega odbora. Sledi 
razprava, po razpravi pa predlaga sprejem sklepa, s katerim se Občinski svet seznani s predloženim Poročilom. 
Direktor občinske uprave dodatno obrazloži mnenje, ki ga je k Poročilu revizije predložil svetnikom že v pisni obliki, ter poudari 
določene vzroke, ki so na urejenost oz. neurejenost zadev še posebej vplivale: 

- prenos podatkov iz C-Ringa (podjetje, ki je opravljalo računovodske storitve); 
- uskladitev stanj pri inventurah; 
- prehod na lastno računovodsko službo; 
- določene nejasnosti glede pravilnosti izkazovanja določenih postavk in vknjižb, zato  smo zahtevek za mnenje oz. navodilo že 

naslovili na pristojna ministrstva; 
- sprejeti so določeni ukrepi za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

V nadaljevanju župan pove, da je bilo zadolževanje občine (najeti krediti) vedno s soglasjem pristojnega ministrstva, tako kot je 
določeno z zakonom.  
Predsednica Nadzornega odbora Marjana Jug se strinja, da je največji problem uskladitev stanj (inventure), prav tako so težave pri 
izkazovanju investicij, predvsem pa je problem pri izkazanih sredstvih v upravljanju. Tu so največja odstopanja. Za vse navedeno bo 
potrebno pripraviti popravke in jih upoštevati v letu 2005, saj se izkazi za leto 2004 ne morejo več spreminjati (zakonski rok za oddajo 
bilanc je 28. 02. Janez Lencl, član Nadzornega odbora, opozori, da občina lahko daje poroštvo zavodom in ostalim pravnim osebam, 
katerih ustanoviteljica je, ne pa tudi drugim pravnim osebam, kot so razna društva, med njimi gasilska društva. 
Petra Slatinšek (računovodkinja) Občinski svet seznani, da ob ustanovitvi lastnega računovodstva ni bilo prenosa podatkov v 
računalniški obliki in je bilo vso finančno dokumentacijo potrebno ročno vnesti v nove programe, ker pa je bila služba ustanovljena šele 
s 01. 03., je zaradi navedenega normalno pričela funkcionirati šele v 2. polovici leta (ažurnost knjiženja); iz tega izvira tudi različno 
začetno stanje in ugotovljene nepravilnosti so v večini primerov prav posledica tega dejstva. 
Za pravilnost prikaza prihodkov od odprodaje delnic je zaprosila za mnenje Ministrstvo za finance, za pravilno začetno stanje inventur 
pa je potrebno sprejeti dogovor o prenosu podatkov: firma C-Ring – občina Vransko. Prikazana sredstva v upravljanju so takšna, kot jih 
je bilo možno prikazati glede na dejstvo, da JVIZ OŠ Vransko – Tabor teh podatkov ni predložil v zakonskem roku. 
Sledila je  razprava, v kateri sta sodelovala Andrej Pečovnik in Darko Kramar, odgovore na postavljena vprašanja pa so dajali: župan, 
direktor občinske uprave, računovodkinja in predsednica Nadzornega odbora. Glasovanje o seznanitvi s predloženim Poročilom in 
sprejetimi ukrepi za odpravo pomanjkljivosti: 4 glasovi ZA, 0 proti. 
Sklep št. 349 Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s predloženim Poročilom o izvajanju notranje revizije zaključnega 
računa proračuna za leto 2004 – določeni postopki, ki sta ga pripravila M-revizija in svetovanje d. o. o. Vojnik, in z ukrepi za 
odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v poročilu. 
Ad4: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004 – 2. obravnava: 
Občinski svet je na 16. redni seji 30. 05. 2005 Odlok obravnaval in ga posredoval v 60-dnevno javno obravnavo, ki je bila zaključena 
01. 08. 2005. Župan pove, da v času javne obravnave na odlok ni bilo pripomb, zato predlaga 2. obravnavo in sprejem sklepa o 
sprejemu odloka. Nato pozove Nadzorni odbor, naj na osnovi opravljenega pregleda poda mnenje in ugotovitve. 
Predsednica Nadzornega odbora Marjana Jug v nadaljevanju pove, da na sestavo zaključnega računa za leto 2004 Nadzorni odbor 
nima pripomb, razen nekaterih, ki so bili pri prejšnji točki predstavljeni na osnovi Poročila o izvajanju notranje revizije in za katere je 
potrebno pripraviti popravke v letu 2005. Finančni izkazi so skladni s sprejetim odlokom in rebalansom. Janez Lencl, član Nadzornega 
odbora, pove, da je NO pregledal dokumentacijo občine, brez javnih zavodov, ter da na ta del nima pripomb. Občina je zakonsko 
obveznost izpolnila v roku, ugotovljene nepravilnosti pa mora odpraviti s popravki v letu 2005. Predlaga tudi, da je predlog proračuna 
občine v bodoče bolj pregleden (več KTO). Peter Praprotnik, član Nadzornega odbora, opozori na ugotovitev, da se investicije na 
osnovi postopkov javnih naročil ne zaključujejo pravilno, saj manjkajo končna poročila – navede primer ceste Prapreče–Merinca. Na 
podane pripombe in ugotovitve odgovorita župan in direktor občinske uprave: 

- župan predlaga nadzornemu odboru, da v pripravo programa dela nadzora za leto 2005 vključi pregled tudi kakšnega 
proračunskega porabnika (zavod); 

- proračun se pripravlja skladno z zakonom in podzakonskimi akti pristojnega ministrstva, ki poleg dosedanjih 3 klasifikacij za 
leto 2005 predvideva še programsko klasifikacijo; 

- zaključno poročilo za cesto Prapreče–Merinca bomo ponovno zahtevali od podjetja NAVOR, ki je izvajal nadzor nad to 
investicijo. 

V nadaljevanju Andrej Pečovnik postavi naslednje vprašanje: 
- Kam so se knjižili prihodki od prodaje nepremičnega premoženja občine (delnice, zemljišča) in zakaj so se prihodki porabili oz. kje v 
proračunu je to vidno? 
Odg. Petra Slatinšek: Prihodek se knjiži na 72-členitev po klasifikaciji. 
Odg. Župan: Porabi pa se v okviru integralnega proračuna, za poplačilo obveznosti; namenska sredstva v proračunu so samo sredstva, 
zbrana iz naslova požarne takse. 
Andrej Pečovnik s takšnim odgovorom ni bil zadovoljen, saj meni, da bi sledljivost sredstev morala biti jasno razvidna tako na 
prihodkovni kot na odhodkovni strani.  
Glasovanje o predlogu sklepa za sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna občine Vransko za leto 2004: 
5 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 350 Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004 v predloženem besedilu. Odlok 
se objavi v Uradnem listu RS. 
Ad5: Obravnava in odločanje o predlogu zahtevka Energetike – projekt za povišanje cene toplote: 
Podrobno in izčrpno obrazložitev predloga za povišanje cen toplote, vključno s primerjavo cen toplote ostalih ponudnikov v RS, poda 
direktor Ludvik Krajnc. Opozori tudi, da je bil predlog cenika, ki ga danes obravnavamo, vložen že v mesecu juniju 2005 za 5 % 
povišanje cene, ter da je zaradi enormnega povišanja cen goriva v obdobju do danes (180 %) na podlagi sklepa nadzornega sveta 
Energetike projekt dne 28. 09. 2005 bil občini podan nov predlog za izdajo soglasja k 10 % povišanju cen z veljavnostjo od 01. 10. 2005 
dalje. Do obravnave 1. predloga verjetno ni prišlo, ker se Občinski svet vse do danes ni sestal, zato prosi, da se obravnava 2. predlog. 
Župan pove, da 2. predlog ni bil uvrščen na DR današnje seje zato, ker je predlog prispel 28. 09. 2005, to je dva dni po tem, ko je bilo 
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gradivo za 17. redno sejo že odposlano. Predlaga, da Občinski svet potrdi 1. predlog cenika za 5 % povišanje s 01. 01. 2005, o 
eventualni dodatni podražitvi pa odloča po predstavitvi rezultatov enoletnega poslovanja. 
Nato odpre razpravo, v kateri so sodelovali: 

1. Vlado Rančigaj izrazi mnenje, da bi zaradi predvidenega negativnega odziva uporabnikov na višanje cen cene bilo potrebno  
povišati samo 1x letno, vendar pa takrat v višini, ki še zagotavlja pozitivno poslovanje Energetike – projekt. 

2. Andreja Pečovnika je zanimalo, kdo je tako nestrokovno izdelal predloge stroškov obratovanja in zakaj se ne bi uporabljali tudi 
drugi alternativni viri energije, kot je vetrna, geotermalna ipd.? 
Odg. Ludvik Krajnc: Vse študije je pripravila AURE, ki ima na tem področju že 15-letno tradicijo in bolj strokovne organizacije v 
RS na tem področju trenutno ni. 

3. Petra Praprotnika zanima, ali je ugotovljena kakšna možnost racionalizacije za pripravo sanitarne vode z uporabo električne 
energije oz. če je v tej smeri bil pripravljen kakšen izračun. 
Odg. župan: Nadzorni svet Energetike projekt je že odobril nabavo 450 kolektorjev, tako da se na tem področju nekaj premika,   
določene zadeve bi naredili še v okviru Inovacijskega centra. 

4. Boris Pikl meni, da je situacija sedaj drugačna, boljša, saj se priključujejo novi uporabniki toplote, kar bi moralo vplivati na 
znižanje stroškov. 
Odg. Ludvik Krajnc: to je res, določeni prihranki s tega vidika bodo: lansko leto je bilo vgrajenih cca 60 toplotnih postaj, sedaj 
jih je 112, nanje je priključenih 145 gospodinjstev; kljub temu je bil porast cen goriva tako visok, da bi za pozitivno poslovanje 
morali cene dvigniti za 10 %; glede na zbrane podatke o cenah toplote v RS pa bi vseeno nižje cene od Vranskega imela le LJ 
zaradi toplarne in Velenje (TE Šoštanj). 

Glasovanje o predlogu sklepa za potrditev cenika s 5 % povišanjem cen s 01. 10. 2005 : 4 glasovi ZA, 0 proti. 
Sklep št. 351 Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k predloženemu ceniku Energetike – projekt d. o. o. Vransko za  
daljinsko ogrevanje z lesno biomaso v občini Vransko za 5 % dvig cen toplote s 01. 10. 2005. 
Cenik objavi  Energetika projekt v Uradnem listu RS. O morebitnem ponovnem dvigu cen toplote bo Občinski svet odločal po 
predstavitvi rezultatov poslovanja za leto 2005. 
Ad6: Mnenje občine Vransko k imenovanju ravnatelj/a-ice JZ OŠ Vransko – Tabor: 
Vloga Sveta zavoda za izdajo mnenja kandidatki Majdi Pikl je bila vložena dne 26. 09. 2005. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je vlogo obravnavala dne 03. 10. 2005 in predlaga Občinskemu svetu, da izda pozitivno mnenje. Člani Občinskega sveta 
so bili na seji  seznanjeni tudi zapisnikom volilne komisije OŠ Vransko – Tabor z dne 05. 10. 2005, kjer je kandidatka prejela absolutno 
podporo kolektiva (60 od 61 glasov volivcev).  
V razpravi, ki je sledila, so svetniki izrazili zadovoljstvo zaradi uspešno zaključenega postopka in zaradi tako visoke podpore celotnega 
kolektiva, nato pa glasovali o predlogu za izdajo pozitivnega mnenja kandidatki Majdi Pikl: 7 glasov ZA 
Sklep št. 352 Na osnovi 8. odstavka 53. člena ZOFVI izdaja Občinski svet Občine Vransko pozitivno mnenje k imenovanju 
ravnateljice JVIZ Osnovna šola  Vransko – Tabor kandidatki  Majdi PIKL, Vransko 7, 3305 Vransko,  ob upoštevanju določb 4. 
odstavka zakona, ki določa, da je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 
Ad7: Premoženjskopravne zadeve: 
Občinski svet je na vlogo Dragice Bevk, Vransko 114, Ota Semprimožnika, Prešernova 6, Velenje in Jakoba Filača, Attemsov trg 12, 
Gornji Grad za odkup zemljišča obravnaval  predlog občinske uprave ter skladno z že sprejetima sklepoma na 34. redni seji v letu 2002 
(sklep o odprodaji nepremičnine parc. št. 775/1 k. o. Vransko in sklep o ukinitvi javnega dobra na tej parceli) in medtem že izvedeni 
parcelaciji,  po kratki razpravi glasoval o predloženih predlogih sklepov: 7 glasov ZA. 
Sklep št. 353 Prične se postopek prodaje nepremičnine Dragici Bevk, Vransko 114, Vransko, parc. št. 775/5, 775/1 in 345/2, k. 
o. Vransko, v skupni izmeri 177 m2.  
Sklep št. 354 Prične se postopek prodaje nepremičnine Otu Semprimožniku, Prešernova 6, Velenje, parc. št. 775/4, k. o. 
Vransko, v skupni izmeri 64 m2. 
Sklep št. 355 Prične se postopek prodaje nepremičnine Jakobu Filaču, Attemsov trg 12, Gornji Grad, parc. št. 345/1, 775/3, k. 
o. Vransko, v skupni izmeri 170 m2. 
Ad8: Točka je bila umaknjena iz obravnave dnevnega reda. 
Ad9: Obravnava točke je bila prestavljena do zaključka postopka RS Upravne enote Žalec. 
Ad10: Obravnava in potrditev končnega poročila o izgradnji mostu Brode: 
Svetniki se seznanijo s podanim finančnim poročilom. V razpravi o poročilu sta sodelovala Emil Jelen in Andrej Pečovnik. Slednji  
podrobneje predstavi ugotovitve po pričetku del, potek del in obrazloži nastale stroške. Svetniki so mnenja, da je most kljub dodatnim 
stroškom kvalitetno obnovljen. Župan zagotovi, da bo svetu posredovano tudi končno mnenje oz. poročilo o izvedenih delih s strani 
nadzorne osebe Janeza Šoštarja. Glasovanje o sprejemu končnega poročila: 7 glasov ZA. 
Sklep št. 356 Potrdi se finančno poročilo o izgradnji mostu čez Bolsko v Brodeh v višini 1.892.613,00 SIT. Stroški izdelave 
končnega poročila o izvedbi del in nadzoru v tem znesku še niso zajeti. 
Ad11: Potrditev Dogovora o sodelovanju Občine Vransko, Župnije Vransko in Zavoda Sv. Rafaela Vransko in Predlog za 
imenovanje predstavnika občine v Svet zavoda Sv. Rafaela: 
Župan predstavi predložen Dogovor o sodelovanju in predlog, da se v Svet Zavoda Sv. Rafaela imenuje vsakokratni župan Občine 
Vransko. Po obravnavi in kratki razpravi so svetniki najprej glasovali o predloženem Dogovoru: 7 glasov ZA. 
Sklep št. 357 Potrdi se Dogovor o sodelovanju Občine Vransko z Župnijo Vransko in Zavodom Sv. Rafaela Vransko v 
predloženem besedilu in pooblasti župana za podpis. 
Sklep št. 358 Občinski svet Občine Vransko predlaga Svetu zavoda Sv. Rafaela Vransko, da kot predstavnika zainteresirane 
javnosti v Svet zavoda imenuje vsakokratnega župana Občine Vransko. 
Ad12: Razno: Župan poda naslednje informacije: 

- Predvidena otvoritev čistilne naprave je 26. 10. 2005. 
- Dela v ožjem delu trga Vransko so v zaključni fazi. 
- Do konca meseca bo pričel delovati Center za ločeno zbiranje odpadkov (obvestilo v Informatorju). 
- V mesecu oktobru (mesecu požarne varnosti) bo nenapovedana gasilska vaja. 
- Do naslednje seje bo pripravljen osnutek proračuna občine za leto 2006–2007. 
- Uradna otvoritev Našega doma bo v soboto, 5. 11. 2005. 

Seja je bila zaključena ob 22.20 uri. 
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- PRIREDITVE: 
DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Sobota, 29. 10. 2005,  
ob 11. uri                   

Komemoracija ob dnevu mrtvih Gorica 
  

ZB NOV Vransko 
ZKTŠ Vransko 

Vojko 
Kropivšek 

041 641 922 

Sobota, 29. 10. 2005,  
ob 19. uri                   

Gledališka predstava 
ZARES ČUDEN PAR, 
KD Gorenje 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Nedelja, 13. 11. 2005, 
ob 15. uri 

VESELO POPOLDNE S 
KVARTETOM KAPUS IN GOSTI 
(predstavitev dveh CD-jev) 

Kulturni dom  
Vransko 

KVARTET KAPUS 
KD Vransko 
ZKTŠ Vransko   

Rafko Novak 031 696 313 

 
Pomembno obvestilo – pisarna na temo »Premoženjsko svetovanje« 
 

Vsem nam je ustvarjanje osebnega premoženja in finančne neodvisnosti eden temeljnih in najpomembnejših ciljev v 
življenju. Zavedati se moramo, da je Slovenija del Evrope in da so spremembe na finančnem področju del našega 
vsakdana, zato moramo znati poskrbeti tudi za osebne finance. V ta namen nam v Žalcu (Šlandrov trg 36) že skoraj dve 
leti deluje svetovalna pisarna, kjer se lahko s pooblaščeno svetovalko pogovorite o zadevah, ki se tičejo vašega osebnega 
premoženja, predvsem pa o zakonskih in davčnih prednostih, ki vam jih sodobna zakonodaja omogoča. S preudarnimi 
odločitvami boste lahko poskrbeli za svojo varno prihodnost, socialno varnost in za lastno finančno neodvisnost. 
Že star pregovor pravi: »Iz malega raste veliko« in »Kamen na kamen palača …«. 
Svetovalna pisarna je namenjena tako podjetnikom kot tudi fizičnim osebam. 
Delovni čas pisarne je vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro in izven uradnih ur po predhodnem dogovoru 
s stranko. Na vašo željo je lahko svetovanje tudi na vašem domu.  
Ker gre za osebno svetovanje, vam priporočamo, da se predhodno telefonsko dogovorite za termin sestanka, in sicer na 
naslednjih številkah:  - pisarna tel. 03 710 04 18 

                            - GSM 040 677 426, svetovalka Andreja Turnšek, univ. dipl. ekon. 
                            - GSM 041 635 231, svetovalka Marija Irman 
                            - GSM 051 214 606, svetovalka Sonja Lendero, univ. dipl. ekon. 

Svetovanje je v celoti brezplačno, zato vas vabimo, da izkoristite svojo enkratno priložnost. 
 
 

Zaradi večjega števila pritožb občanov, predvsem v mesecu oktobru 2005, zaradi povzročene škode na posameznih 
grobovih na pokopališču Vransko, ki so posledica nenadzorovanega gibanja psov, izdaja Občina Vransko, občinska 
uprava 

JAVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV, 
 

s katerim opozarjamo, da so skladno s 6. členom Odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Ur. l. RS. št. 2/92) 
kazniva naslednja dejanja: 
- puščati popadljivega psa ali drugo žival za ograjo, ki jo lahko preskoči in ogrozi ljudi; 
- prikleniti ga na prostor, s katerega lahko vznemirja in moti ljudi na javnem prostoru; 
- puščati psa na javnem prostoru brez nadzora. 
 

Glede na dejstvo, da je vsako pokopališče že po svoji naravni funkciji prostor, na katerem se pričakuje vsakršno 
delovanje, ravnanje in obnašanje v skladu z vso dolžno pieteto, je puščanje psov brez nadzora in vodenje psov na 
pokopališče še toliko bolj nedopustno. 
Na to opozarja tudi znak o prepovedi, pritrjen na vhodni steber na pokopališču Vransko.  
Tudi bližajoči se dan spomina na mrtve in dejstvo, da so grobovi sedaj še posebno lepo in na novo urejeni, nas zavezujejo 
k ustreznemu ravnanju, zato lastnike psov pozivamo k doslednemu spoštovanju določil odloka.  
 
PREPREČIMO TATVINE 
Na območju Občine Vransko ter Občine Tabor policisti Policijske postaje Žalec obravnavamo več primerov tatvin 
električnega ročnega orodja in motornih žag. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je skoraj pri vseh primerih bila izvršena tatvina 
zgoraj omenjenih predmetov iz priročnega skladišča ali gospodarskega poslopja, ki ga oškodovanci ponavadi puščajo 
odklenjenega in nezavarovanega. 
Poskrbite torej, da bodo ustrezno zavarovani vsi vrednejši predmeti, ki jih imate doma, in naj vam ne bo težko zaklepati 
vrat gospodarskih poslopij, kajti s tem boste varovali svoje premoženje. 
Ne razmišljajte o tem tako, da vam še ni bilo nikoli ničesar odtujenega, pa čeprav imate vedno vse odprto, kajti jutri ste 
lahko tudi vi oškodovanec naslednjega kaznivega dejanja. 
Prav tako bodite pazljivi, od koga kupujete rabljeno orodje ter kakšno je, in se v primeru sumljivih okoliščin obrnite tudi na 
nas, saj lahko preverimo, če predmeta prodaje ne beležimo med odtujenimi predmeti. 
Pazimo torej na to, kar imamo, in ne dajmo priložnosti tatovom.                             Vodja policijskega okoliša Roman Ocvirk           
  
Vrtec Vransko pričenja v mesecu novembru s telovadbo za najmlajše. Pridružijo se nam lahko tudi vsi 
predšolski otroci v starosti  4–6 let, ki sicer ne obiskujejo vrtca. Vpis in vse podrobne informacije vsak 
dan od 8. do 14.30 ure v vrtcu Vransko ali na tel. št.: 703 23 90 (Mojca Brglez). 


