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              18. 10. 2007 

 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vransko za programsko 
obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 Občinska uprava Občine 
Vransko objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA TER PODEŽELJA V OBČINI 

VRANSKO V LETU 2007 
 

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2007 v 
Občini Vransko po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št.: 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.: 
1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
 

III. UPRAVIČENCI  
Do sredstev so upravičeni: 

• kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št.: 70/2001, imajo sedež na območju Občine Vransko in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev in so invalidsko pokojninsko zavarovani kot kmetje (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev). 

 

IV. NADZOR IN SANKCIJE 
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. Predlog komisije poda Odbor za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. 
 

V. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV ZA POSAMEZI UKREP, UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV 
Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 
1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO  
    Okvirna višina razpisanih sredstev je 40.800 EUR.  
 

Cilji ukrepa: 
• zmanjšanje proizvodnih stroškov; 
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje; 
• izboljšanje kakovosti; 
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali; 
• boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). 

 

Predmet podpore: 
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: 

• naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, 
mesa in jajc; 

• naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; 
• naložbe v  posodobitev sušilnic za hmelj, vključno s pripadajočo opremo; 
• nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  računalniško programsko opremo; 
• nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % vrednosti celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 

celotne investicije; 
• postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 

sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči; 
• nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; 
• nakup in postavitev mrež proti toči. 

 

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih 
pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.  
 

B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 
• naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; 
• naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji)  

na kmetijskih gospodarstvih;  
• naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za 

najmanj  25 %, ki so v zasebni lasti, vključno z izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno z vso veljavno zakonodajo na 
tem področju. 
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Pogoji za pridobitev sredstev: 

• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; 
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; 
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega 

gospodarstva; 
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija 

vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanecM; 
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; 
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa; 
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, 

upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je 
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka 
investicije; 

• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin. 
 

 Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: 
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali  
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali 
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali 
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 

1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali 
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali 
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali 
• 8 ha gozdov ali  
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali 
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). 

 

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. 
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 
Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: 

• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija; 
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; 
• pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; 
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, 
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; 
• naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; 
• kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti 

razvidno iz vloge; 
• po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; 
• do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. 

 

Upravičenci: 
Nosilci kmetijskih gospodarstev. 
 

Omejitve: 
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna 
sredstva RS ali sredstva EU.  
Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: 

• davke, razne takse in režijske stroške, 
• stroške zavarovanja, 
• stroške za refinanciranje obresti, 
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, 
• investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, 
• nakup enoletnih rastlin, 
• investicije v naložbe trgovine, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in 
• nakup proizvodnih pravic. 

 

Višina sofinanciranja: 
• do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; 
• do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja; 
• če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča 

za 10 % (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti 
pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006). 
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Upravičeni stroški: 
• stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, 

prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …);  
• stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke, …);  
• stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov: (sofinanciranje obnove ali 

rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče); 
• stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;   
• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; 
• stroški postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oz. prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava 

zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, menjava drogov, sider in 
žičnih vrvi); 

• stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; 
• stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, 

pašni aparat, ureditev napajališč, …); 
• stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; 
• stroški izvedbe namakalne infrastrukture;  
• stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za 

izvedljivost, nakup patentov in licenc, …). 
 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in 
dobrega počutja živali.    
 

Dodatna merila za ocenjevanje: 
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, 
• ali je investicija finančno upravičena, 
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, 
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 

 

VI. VSEBINA VLOGE 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vransko 
v letu 2007«, 

• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila. 
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, od dneva objave javnega razpisa   v Informatorju 
do dneva, ko se izteče rok za oddajo vlog. Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.vransko.si. 
 

VII. OBRAVNAVANJE VLOG 
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Vransko na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. 
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: 
− zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007, 
− zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od župana pooblaščena uradna oseba s sklepom. 
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.  
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
 

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: 
• dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije),  
• poročilo o opravljenem delu. 

 

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.  
Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Rok dopolnitve 
nepopolno predložene vloge je 8 dni od dneva prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni se zavrže, 
neustrezno dopolnjene pa zavrne. 
 

VIII. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 20. novembra 2007. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni. 
  

IX. DODATNE INFORMACIJE 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Vransko na telefonski številki: 703 28 12, pri Rositi 
Papinutti. 
 
 

ENERGETIKA PROJEKT, d. o. o. 
 

Obvestilo o zaprtju deponije na Ilovici 
 

V prihodnjem tednu bomo predvidoma zdrobili lesne ostanke na deponiji na Ilovici. Na stari lokaciji bo od 22. 10. 2007 
prepovedano odlaganje odpadnega materiala. 
 

Na novi lokaciji bo možno odlagati samo les, ki ne bo vseboval železnih in drugih primesi (zeleni rez, ...) vsak delovni dan od 8. do 
9. ure po predhodnem dogovoru (zaradi kontrole surovine). 
Kontaktni telefon za najavo je 03 70 34 250. 
 

Nova deponija se nahaja neposredno za Tehnološkim centrom. Dovoz je med objektom Energetike Vransko (Tehnološki center) 
in novo proizvodno halo podjetja KIV, d. d.. 
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ZAPISNIK 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v sredo, 4. 7. 2007, ob 21. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 59. 
Prisotni: Maja Jerman, Ivan Bervar, Anica Medvešek, Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Vladimir Reberšek, Marjan 
Pečovnik, Andrej Semprimožnik. Občinska uprava: župan, Franc Sušnik. Opravičeno odsotni: Aleš Roman in Franc Remic.   
Župan pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov prisotnih 9 svetnikov, zato je seja sklepčna. 
 

Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda kratek uvod za sklic izredne seje in nato povpraša ali ima kdo pripombe na predlog Dnevnega reda oz., ali želi kdo 
razpravljati o predlaganem dnevnem redu. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, župan predlaga prehod na glasovanje za sprejem 
predlagana Dnevnega reda. Glasovanje: 8 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 114:  
Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 2. izredne seje kot sledi: 
 

DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev čistopisa seznama upravičencev po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje  
 

Ad1: Pregled in potrditev čistopisa seznama upravičencev po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje: 
Župan da besedo glede pregleda in potrditve čistopisa seznama upravičencev po Zakonu o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje in predlog sklepa podžupanu Andreju Semprimožniku. Po razpravi je Občinski svet glasoval o 
predlogu sklepa. Glasovanje: 9 glasov ZA, 0 proti. Sprejet je bil  
Sklep št. 115:  
Občinski svet Občine Vransko je potrdil čistopis seznama upravičencev po Zakonu o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 

Zapisala: Maja Jerman              ŽUPAN Franc Sušnik 
 

 

ZAPISNIK 3. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek, 12. julija 2007, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59. 
Prisotni: 9 svetnikov/ lista prisotnosti priložena. 
Zaradi odsotnosti župana Franca Sušnika sejo vodi podžupan Andrej Semprimožnik.   
Podžupan pozdravi vse prisotne, se zahvali za udeležbo ter ugotovi, da je od 11 svetnikov ob 20. uri prisotnih 9 svetnikov, zato je 
seja sklepčna.  
Nato poda obrazložitev za sklic izredne seje ter posreduje predlog dnevnega reda  v obravnavo.  
Ker pripomb na predlog DR ni bilo, poda predlog dnevnega reda na glasovanje: 9 glasov ZA sprejem.  
Na podlagi rezultatov glasovanja je bil s sklepom št. 116 sprejet naslednji  
 

DNEVNI RED: 
1. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (z dopolnitvijo 

Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2007 -2013) 
 

Ad1: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 z dopolnitvijo 
NRP 2007-2013: 
Uvodno obrazložitev poda podžupan, v kateri navede dejstva, da je bila občina na določenih javnih razpisih uspešna ter pridobila 
finančna sredstva za projekte oz. investicije, ki jih je potrebno vključiti tako v NRP, kakor tudi v sam proračun občine za leto 2007, 
zato občinskemu svetu predlaga sprejem predloženih sklepov.  
Nato sledi podrobna obrazložitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vransko in predloga 
dopolnitev načrta razvojnih programov (po vsebini in terminskem planu). Obrazložitev predloga mreže javnih cest poda ga. 
Jerman. V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala g. Aleš in g. Rančigaj. 
Nato so svetniki pristopili h glasovanju o predloženih predlogih sklepov: 
1. o Dopolnitvi NRP za obdobje 2007-2013: 9 glasov ZA sprejem sklepa 
2. za sprejem in potrditev čistopisa Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2007-2013: 9 glasov ZA sprejem 
3. o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vransko za l. 2007 po hitrem postopku: 9 glasov ZA 
sprejem 
Na osnovi glasovanja je tako občinski svet soglasno sprejel naslednje sklepe: 
Sklep št. 117: 
Potrdi se dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2007-2013 v predloženem besedilu in 
terminskem planu kot sledi: 
 

Dopolnitev 1 
A/ Na področju CESTNE INFRASTRUKTURE se v sklopu investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest - spremenita točki 
3 in 6 ter doda nova točka 8 tako, da se glasijo: 

3. Lokalna cesta LC 490 111, LC 490 112 Vologa - I. faza. Ocenjena vrednost investicije je 207.609 EUR, od tega so 
predvidena sredstva SVRL v višini 147.056 EUR. 

6. Asfaltiranje javne poti LC 490 202 Ločica - Zahomce (asfaltira se odcep Maček – Jerman in odcep v male Zahomce I.   
       faza). Ocenjena vrednost investicije je 174.128 EUR, od tega so predvidena sredstva SVRL v višini 123.340 EUR in doda    
       nova točka 
8. Posodobitev ceste  LC 490 251, LC 490 252,  LC 490 191 Vransko – Brode I. faza (izgradnja kolesarske steze in pločnika 

ter celotna preplastitev vozišča). Ocenjena vrednost investicije je 178.120 EUR, od tega so predvidena sredstva SVRL v 
višini 126.168 EUR. 

Investicije se pokrijejo iz sredstev javnega razpisa v okviru projekta Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline (nosilec projekta 
je Občina Prebold) oz. sredstev SVRL v obdobju od 2007-2009. Delež sofinanciranja Občine Vransko predstavlja 163.291 EUR. 
Lastna sredstva bo občina zagotavljala iz proračuna, vir komunalni prispevki. 
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B/ Doda se novo področje GOSPODARSTVO - Razvoj turizma in promocija občine 
1. Ureditev VIT v Schwentnerjevi hiši Vransko 
Ureditev vstopno informacijske točke (VIT) v Schwentnerjevi hiši, Vransko 25 je predvidena v sklopu skupnega projekta občin 
Spodnje Savinjske doline »Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu« v letih 2007 do 2009. Skupna PD vrednost 
projekta je 1.965.000 EUR. Občina Žalec je nosilka projekta. Investicija se pokrije iz sredstev po javnem razpisu - strukturnih 
sredstev EU - prioritete - Regionalni razvojni programi - Razvoj regij. Skupni delež sofinanciranja občin je 582.033 EUR z DDV, od 
tega 10.000 EUR predstavlja znesek sofinanciranja Občine Vransko. V letu 2007 Občina Vransko sofinancira 2.962 EUR oz. 29,62 
%. Lastna sredstva bo Občina Vransko zagotovila v proračunu, vir komunalni prispevki. 
 

Dopolnitev 2 
 

Dopolni se TERMINSKI PLAN INVESTICIJ PO LETIH v skladu z obema predlogoma: 
 

  Investicija 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Lokalna cesta 490 124 Tešova (do lovskega doma)               

2 Gozdna cesta 31 G 19 Ropasija – Ptica                

3 Lokalna cesta 490 111, 490 112 Vologa               

4 

JP na območju Stopnika: 
4.1. JP 992531 odsek Stopnik-Grad 
4.2. JP 992551 odsek Stopnik-Pruh 
4.3. JP 916281 odsek Jagodič-Stopnik 
4.4. JP 992531 odsek Stopnik-Jevše               

5 Asfaltiranje JP 992 730 Goričan - 47               

6 Asfaltiranje LC  490 202 Ločica - Zahomce                

7 Izgradnja parkirišča pri gostišču Slovan Vransko               
8 Lokalna cesta 490 251  Vransko – Brode        

9 Prenova Kulturnega doma Vransko               

10 Obnova Schwentnerjeve hiše               

11 Večnamenska športna dvorana Vransko                

12 Nakup stanovanj               

13 Javna razsvetljava Prekopa               

14 Vodovod Zaplanina – Ločica – Vransko               

15 Regijski center za ravnanje z odpadki Celje               

16 Kanalizacija in toplovod Vransko                

17 Čistilna naprava Vransko                

18 Obnova mrliške vežice z zunanjo ureditvijo          

19 Ureditev VIT v Schwentnerjevi hiši Vransko         
 

Sklep št. 118: 
Potrdi se čistopis Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2007-2013 v predloženem besedilu in 
terminskem planu. 
 

Sklep št. 119: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Vransko za leto 2007 v predloženem besedilu 
po hitrem postopku. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Drugih pripomb in predlogov ni bilo. 
Seja je bila zaključena ob 21.20. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                  PODŽUPAN Andrej Semprimožnik   
 

 

ZAPISNIK 3. korespondenčne seje, ki je bila na osnovi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta sklicana telefonsko dne 9. 
8. 2007. 
Sklicatelj seje je župan.  
Seja je bila sklicana zaradi nujnosti zadeve:  
- nakupa zemljišča, last Antonije Somi iz Prekope, ki je v naravi asfaltna cesta na Vidnem, nepremičnine parc. št. 35/14, k. o. 
Vransko, cesta v izmeri 55 m2 in 35/18, k. o. Vransko, cesta v izmeri 76 m2, v skupni tržni vrednosti nepremičnine 3.803,00 EUR. 
 

Občinski svet je na svoji 3. redni seji z dne 26.02.2007 sprejel sklep št. 61 o pričetku postopka za nakup zemljišča, ki je v naravi 
asfaltna cesta na Vidnem, parc. št. 35/14 in 35/18, k. o. Vransko, v izmeri 131 m2, last Antonije Somi. V postopku je Občina 
Vransko naročila uradno cenitev pri uradnem cenilcu Jaroslovu Akermanu. Vrednost zemljišča na podlagi uradne cenitev je 29,03 
EUR/m2, v skupni vrednosti 3.803,00 EUR. Lastnica Antonija Somi se z ocenjeno vrednostjo nepremičnine strinja in je pripravljena 
zemljišče odprodati. 
 

Predlagam, da občinski svet sprejme naslednji sklep: 
Potrdi se nakup zemljišča, last Antonije Somi iz Prekope, ki je v naravi asfaltna cesta na Vidnem, nepremičnine parc. št. 35/14, k. 
o. Vransko, cesta v izmeri 55 m2 in 35/18, k. o. Vransko, cesta v izmeri 76 m2., v skupni tržni vrednosti nepremičnine 3.803 EUR. 
 

Izid glasovanja članov Občinskega sveta od skupaj 11 (telefonsko):  
8 glasov ZA; 
0 glasov PROTI 
3 (svetnik/i-ov niso bili dosegljivi). 
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Na osnovi izida glasovanja in ob dejstvu, da je  več kot 2/3 svetnikov glasovalo ZA je bil sprejet naslednji 
 

Sklep št. 119 a:   
Potrdi se nakup zemljišča, last Antonije Somi iz Prekope, ki je v naravi asfaltna cesta na Vidnem, nepremičnine parc. št. 
35/14, k.o. Vransko, cesta v izmeri 55 m2 in 35/18, k. o. Vransko, cesta v izmeri 76 m2., v skupni tržni vrednosti 
nepremičnine 3.803,00 EUR. 
 

Zapisala: Aleksandra Kumer                                 Župan Franc Sušnik 
 

 

ZAPISNIK 4. korespondenčne seje, ki je bila na osnovi 23. člena Poslovnika Obč. sveta sklicana telefonsko dne 5. 9. 2007. 
Sklicatelj seje je župan.  
Seja je bila sklicana zaradi nujnosti zadeve ureditve rekonstrukcije križišča Čeplje (dopis Ministrstva za promet, Direkcije RS za 
ceste, št. 47803-104/2007-2 z dne 28. 8. 2007):  
 

Predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji sklep: 
»Občinski svet Občine Vransko dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, da za 
potrebe izvedbe rekonstrukcije križišča »Čeplje« na regionalni cesti R2-447/0290 Šentrupert – Ločica v km 7+650 z lokalno cesto 
od km 7+500 do km 8+000 v skladu s projektom št. P-3583/07, ki ga je izdelala družba Cestno podjetje Kranj d.d. iz Kranja z 
datumom april 2007, poseže na nepremičnini: 

- parc. št. 1602/1, k. o. Prekopa v izmeri 133 m2 

- parc. št. 1609, k. o. Prekopa v izmeri 120 m2 
Površina posega na nepremičnini parc. št. 1602/1 in parc. št. 1609, obe k. o. Prekopa je določena le približno. Dokončna površina 
posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. 
 

Na podlagi tako ugotovljene površine se sklene ustrezna pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim zaradi 
ureditve lastninsko pravnih razmerij med Občino Vransko in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike 
Slovenije za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.« 
 

Izid glasovanja članov Občinskega sveta od skupaj 11 (telefonsko):  
10 glasov ZA; 
0 glasov PROTI 
1 (svetnik ni bil dosegljiv). 
 

Na osnovi izida glasovanja in ob dejstvu, da je več kot 2/3 svetnikov glasovalo ZA je bil sprejet naslednji 
Sklep št. 120:   
»Občinski svet Občine Vransko dovoljuje Republiki Sloveniji, Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za 
ceste, da za potrebe izvedbe rekonstrukcije križišča »Čeplje« na regionalni cesti R2-447/0290 Šentrupert – Ločica v km 
7+650 z lokalno cesto od km 7+500 do km 8+000 v skladu s projektom št. P-3583/07, ki ga je izdelala družba Cestno 
podjetje Kranj d.d. iz Kranja z datumom april 2007, poseže na nepremičnini: 

- parc. št. 1602/1, k. o. Prekopa v izmeri 133 m2 

- parc. št. 1609, k. o. Prekopa v izmeri 120 m2. 
Površina posega na nepremičnini parc. št. 1602/1 in parc. št. 1609, obe k.o. Prekopa je določena le približno. Dokončna 
površina posega bo ugotovljena po dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. 
 

Na podlagi tako ugotovljene površine se sklene ustrezna pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 
zaradi ureditve lastninsko pravnih razmerij med Občino Vransko in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za promet, 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis.« 
 

Zapisala: Aleksandra Kumer                                 Župan Franc Sušnik 
 

 

ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je bila v sredo, 3. 10. 2007, ob 10. uri v sejni sobi Občine Vransko. 
Prisotni: Rafko Novak, Franc Remic, Ivan Kokovnik, Rudi Savinek, Ivan Bervar, Maja Klemen Cokan, Franc Sušnik in Rosita 
Papinutti. 
Dnevni red: 

1. Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini  
2. Razno 

AD.1/ Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini  
Člani odbora za kmetijstvo so bili seznanjeni s strani uslužbenke Rosita Papinutti o poteku priglasitve pravilnika na MKGP, pridobili 
smo pozitivno mnenje o skladnosti »Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko 
obdobje 2007-2013«. Pravilnik bo obravnavan in potrjen na občinskem svetu 15.10. 2007. 
Občina Vransko bo objavila v Informatorju, spletni strani in oglasni deski Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko.  
Maja Klemen Cokan iz KSS je seznanila člane odbora o ukrepih in možnostih, kako lahko kmetje pridobijo denarna sredstva, ki 
bodo objavljena v javnem razpisu.  
 

AD.2/ Razno 
Pod točko razno je odbor obravnaval vlogo Čebelarskega društva Vransko, vlogo Govedorejskega društva in vlogo Društva rejcev 
drobnice Cekin. Odbor je z petini glasovi ZA potrdil naslednji sklep: 

- Čebelarskem društvu Vransko se odobri dotacija za delovanje društva v višini 400 EUR, 
- Društvu rejcev drobnice Cekin se odobri dotacija za delovanje društva v višini 400 EUR, 
- Govedorejskem društvu se odobri dotacija za delovanje društva v višini 200 EUR. 

 

Župan je informiral člane odbora o škodah po poplavi in pripravi sanacijskega programa s sanaciji posledic poplave. 
 

Seja odbora je bila zaključena ob 11.30 uri. 
 

Zapisala: Rosita Papinutti            Predsednik Odbora za kmetijstvo: Ivan Kokovnik 
 
 


