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              21. 12. 2007 

 

V letu, ki mineva je Občina Vransko naredila veliko korakov, ki so pomembni za njen razvoj in 
si utrdila svoje mesto v slovenskem prostoru. Napredek lahko vidimo na vsakem koraku, saj je 
gradnja veliko objektov še v teku, medtem ko je največja investicija v zaključni fazi, objekt 
sam pa že kar nekaj mesecev v uporabi. Izgradnja dvorane Vrana je trenutno največji objekt, 
ki nam je vsem lahko v ponos. Je moderna, primerno velika in namenjena najrazličnejšim 
dejavnostim, tako mlajših kot starejših občanov. 
Da je usmeritev občine prava, izvedeni projekti na različnih področjih delovanja pa odmevni 
in priznani tudi v širšem prostoru, kažejo obiski visokih predstavnikov posameznih 
ministrstev, vlade, predsednika Vlade in predsednika Državnega zbora v letu 2007 v naši 
občini. 
Jesenske vremenske nevšečnosti so od nas zahtevale mnogo truda in naporov za odpravo 
posledic, kjer so se izkazali tako posamezniki kot društva in organizacije, pa tudi  država ni 
pozabila na nas. 
Ponosni smo lahko tudi na nekatere že tradicionalne prireditve  in ostale priložnostne 
dogodke, ki so v našem kraju pogosti in nas v tem pogledu postavljajo ob bok veliko večjim 
krajem. Druženja na pomladanskem pustnem karnevalu, gledaliških abonmajih, kavarniških 
večerih, vranskih poletnih večerih, koncertih, pohodih in vzponih, privabijo poleg domačinov 
tudi precej obiskovalcev iz drugih krajev, ki se ob tem lahko odločijo še za ogled redkih in 
zanimivih muzejskih  zbirk. 
Gotovo je želja vseh, da živimo v prijetnem okolju, ki nam daje polno življenje. Vransko je 
prav takšen kraj in skupaj se bomo trudili za še lepšo podobo. 
Želim vam, da v novo leto stopite vesele volje ter ga preživite mirno, varno in zdravo. 

********************************************************************************** 
 

 

Spoštovane občanke in občani! 
 

Člani občinskega sveta, župan in občinski uslužbenci vam čestitamo 
ob dnevu samostojnosti in želimo  
miren in blagoslovljen božič  

ter veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2008! 
 
 

********************************************************************************** 
 

 

Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko  
vabi na tradicionalni božični pohod na Čreto, 

ki bo v torek, 25. 12. 2007, z zborom ob 17. uri pred občinsko stavbo.  
Za vse udeležence pohoda je zagotovljen brezplačen topli obrok – sponzor Občina 

Vransko. 
 
 

********************************************************************************** 
 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  3377  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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********************************************************************************** 
 

 

Občina Vransko vabi na  
KONCERT OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 

v petek, 28. 12. 2007, ob 17.30 v Kulturnem domu Vransko. 
Nastopajo: 

Savinjski komorni zbor (zborovodja Matjaž Kač) 
Sekstet sv. Mihaela (umetniški vodja Franc Lesjak) 

Mladi glasbeniki  
 

********************************************************************************** 
 

 

Ob prihodu novega leta 2008 Vas tudi letos vabimo  
na silvestrovanje pred KAVARNO Vransko,  

kjer si bomo ob polnoči stisnili roke z dobrimi željami za prihodnost. 
 

********************************************************************************** 
JAVNA E-TOČKA VRANSKO 
Posredujemo vam odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja: 
1.) Varnost WiFi sistema 
Sistem za brezžični dostop do svetovnega spleta - WiFi je zasnovan na način, da zagotavlja veliko 
zanesljivost delovanja, zaščito uporabnikov med sabo, zaščito pred vdori s svetovnega spleta in zaščito 
sistema proti neolikanim uporabnikom v sistemu, hkrati pa je enostaven in uporabniku prijazen. 
2.) Priklop na WiFi sistem 
Pri uspešnem priklopu na WiFi brezžično omrežje sistem vsakega uporabnika preusmeri na svojo vstopno 
stran. Po kliku  na rdeče besedilo – za brezplačni dostop sistem javi uporabniku, da se je uspešno vpisal in 
ga preusmeri na njegovo domačo stran. Od tukaj naprej je vsakemu uporabniku dodeljen dostop s 
hitrostjo 512 kbit/s, ki je časovno omejena na dve uri dnevno. V primeru velikih obremenitev sistema, 
bomo prisiljeni dostop časovno še bolj omejiti.  
3.) Potrebna strojna oprema 
Dostopna točka (access point): 
- na primer: TL-WA601G, ki se priklopi na osebni računalnik na mrežni vhod (okvirna cena: 70 EUR) ali 
- na primer: TL-WN651G, ki se vgradi v računalnik (okvirna cena: 40 EUR). 
Obe dostopni točki imata že vgrajeno anteno moči približno 5 dB. 
4.) Oddaljenost uporabnika od antene WiFi omrežja 
 V primeru, da je uporabnik od WiFi antene oddaljen manj kot 100 - 150 m, ne potrebuje nobene dodatne 
antene. V nasprotnem primeru je potrebno že vgrajeno anteno v dostopni točki zamenjati z močnejšo. 
Primera takšnih anten sta navedena spodaj: 
-  na primer: Yagi, moči 16 dB (okvirna cena: 60 EUR) in 
- na primer: Logaritmic, moči 18 dB (okvirna cena: 80 EUR)  
Takšno anteno je potrebno usmeriti na WiFi anteno in jo povezati na dostopno točko uporabnikovega 
računalnika s koaksialnim kablom. Kabel mora imeti karakteristično impedanco 50 Ω in naj ne bo daljši od 
10 m. Zgoraj navedeni anteni ob optični vidljivosti med uporabnikovo anteno in WiFi anteno zagotovita 
dostop do interneta na razdalji do 3000 m. 
Nakup vse zgoraj navedene opreme je možen v vseh bolje založenih trgovinah z računalniško opremo 
(npr. M-tech v Preboldu, Hmeljarska cesta 10). 

          Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
 

 

MERITVE HRUPA OB AVTOCESTNEM ODSEKU VRANSKO-TROJANE 
Na zastavljeno svetniško vprašanje smo pridobili merilno poročilo o hrupu , ki ga povzroča avtocesta v 
naravnem in življenjskem okolju. Spodaj navajamo najpomembnejše ugotovitve meritev. 
Izvajalec: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor; Inštitut za varstvo okolja 
Naročnik: DARS, d. d. 
Odsek: Vransko-Trojane 
Projekt: Prve meritve hrupa in preveritev ustreznosti izvedene protihrupne zaščite 
Datum: september 2003 
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Povzetek vsebine: 
Izvedli so prve meritve hrupa in preveritev ustreznosti izvedene protihrupne zaščite na avtocestnem 
odseku Vransko Trojane. Meritve AC kot vira hrupa so izvedene z izračunom, meritve celotne obremenitve 
s hrupom pa s terenskimi meritvami. 
Meritve hrupa in celotne obremenitve okolja s hrupom kažejo, da ravni hrupa v okolju nikjer ne presegajo 
dovoljenih. Protihrupni ukrepi torej zadostno ščitijo bivalno okolje pred hrupom avtoceste. 
Obratovalni monitoring je potreben vsako 5. koledarsko leto. 
Pri izdelavi projekta so bila upoštevana določila naslednjih predpisov: 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. L. RS 32/93) 
- Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. L. RS 45/95, 66/96) 
- Uredba o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Ur. L. RS 45/95) 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje 

(Ur. L. RS 45/02) 
Celotno poročilo je na ogled na sedežu Občine Vransko v času uradnih ur občinske uprave.        

    Občinska uprava 
 
 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 17. 12. 2007, ob 20. uri v 
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
 

Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Anica Medvešek, Ivan Bervar, Andrej 

Semprimožnik, Maja Jerman in  Vladimir  Reberšek od 3. točke dalje; opr. odsotni: Marjan Pečovnik, Aleš Roman 
in Franc Remic;  

- ostali prisotni: Energetika Vransko, d. o. o., Ludvik Krajnc, direktor;  
- OU: Jadranka Kramar, Petra Slatinšek, Aleksandra Kumer, Rosita Papinuti in Marija Jerman;  
- Nadzorni odbor: Marija Jug, Janez Lencl;  
- Sredstva javnega obveščanja: TV Celje. 

Zaradi zadržanosti župana vodi sejo podžupan Andrej Semprimožnik, ki uvodoma pozdravi vse, ki so se odzvali 
povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 20. uri prisotnih 7 članov, zato je seja sklepčna.  
 

Sprejem dnevnega reda: 
Občinskemu svetu predlaga razširitev predlaganega Dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko kot sledi: 
1. Točka 11. predlaganega DR se razširi tako, da se doda še odločanje o izdaji soglasja k imenovanju v. d. 
direktorja ZD Žalec g. Marjana Goloba. 
2. Da se za točko 13 se na dnevni red uvrsti nova točka 14: 
Tč.14: Odločanje o razveljavitvi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2007 in prenosu finančnih sredstev v proračun  za leto 2008 
Dosedanja tč. 14 DR se ustrezno preštevilči in postane točka 15.  
Predlog posreduje v obravnavo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato podžupan predlaga glasovanje za sprejem 
dnevnega reda vključno z razširitvijo: 7 glasov ZA. 
 

Sklep št. 161: Ugotovi se, da je bil soglasno sprejet naslednji 
 

DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta z dne 15. 10. 2007 in nadaljevanja 6. 

redne seje z dne 22. 10. 2007 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006   
4. Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2007  
5. Sklep - Novelacija Investicijskega programa rekonstrukcije obstoječe telovadnice in novogradnja 

večnamenske športne dvorane pri OŠ Vransko  
6. Sklep o začasnem financiranju občine Vransko v letu 2008 
7. Energetika Vransko, d. o. o.: 
7.1. Predlog sklepa o konverziji terjatev občine za povečanje osnovnega vložka v družbi Energetika Vransko, 

d. o. o. 
7.2. Predlog sklepa o konverziji terjatev občine v kapitalske rezerve družbe Energetika Vransko d.o.o. 
8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008 
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Vransko za leto 2008 
10. Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških  komunalnega  urejanja stavbnega zemljišča v 

Občini Vransko za leto 2008 
11. Sklep o izdaji soglasja k sklepu o razrešitvi direktorja ZD dr. J. Potrate Žalec in izdaji soglasja k 

imenovanju v. d. direktorja ZD dr. J. Potrate Žalec 
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12. Sklep o sofinanciranju individualnega vodovoda za Franc Učakar,  Jeronim 17, 3305 Vransko 
13. Sklep dodelitvi finančnih sredstev za dejavnost neprofitnih organizacij, društev, javnih zavodov in 

fundacij v letu 2007 
14. Odločanje o razveljavitvi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2007 in prenosu finančnih sredstev v proračun za leto 
2008 

15. Razno: 
- trajne meritve elektromagnetnih sevanj v slovenskih občinah; 
- pobuda in vprašanje občanov Zahomce, podpisnikov listine z dne 30. 11. 2007 in odgovor 

občinske uprave; 
            -      ostale aktualne informacije.  
 

Ad1: Na predložene zapisnike  6. redne in nadaljevanja 6. redne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h 
glasovanju za potrditev zapisnikov v predloženem besedilu: 

- za potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 15. 10. 2007: 7 glasov ZA 
- za potrditev zapisnika nadaljevanja 6. redne seje z dne 22. 10. 2007: 7 glasova ZA. 

 

Sklep št. 162:  
Potrdi se zapisniki 6. redne seje z dne 15. 10. 2007 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 163:  
Potrdi se zapisniki nadaljevanja 6. redne seje z dne 22. 10. 2007 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 
Ni bilo vloženih novih pobud ali postavljenih vprašanj. 
Prispeli ne/odgovori na prejšnje pobude: 
1. Svetniki se seznanijo s pisnim  odgovorom JZ ZD Dr.J. Potrate Žalec v zvezi z zamakanjem na ZP Vransko. 
    Iz odgovora je razvidno, da so bili zaradi listja zamašeni žlebovi, kar so takoj sanirali. 
2. Izletnik Celje na posredovano pobudo ni odgovoril. 
 

Ad3: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006:  
Uvodno obrazložitev je poda podžupan, v nadaljevanju pa zaključni račun podrobno predstavi računovodja gdč. 
Slatinšek. Za tem mnenje poda tudi predsednica Nadzornega odbora ga. Jug. Sledi razprava, v kateri sta sodelovala 
g. Lencl in g. Jelen, na zastavljena vprašanja pa odgovarjali gdč. Slatinšek in ga. Kramar. 
Po zaključeni razpravi podžupan poda predlog sklepa za sprejem Odloka o zaključnem računu Občine Vransko za 
leto 2006 na glasovanje: 7 glasov ZA. 
Sklep št. 164:  
Občinski svet je soglasno sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006 v 
predloženem besedilu. 
Ad4: Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2007:  
Celovito obrazložitev finančnega dela  poda računovodja, določenih vsebin pa v nadaljevanju še vodja občinske 
uprave ga. Kramar.  Na osnovi uskladitev in prerazporeditev ter s tem uravnoteženja proračuna rebalans  predstavlja 
2.085.026 EUR skupnih prihodkov in odhodke v isti višini, kar je za 1.047.963 EUR manj od planiranega oz. 
sprejetega, veljavnega plana za 2007. Glavnino sprememb predstavljajo delno ali v celoti nerealizirane postavke 
nekaterih investicijskih programov, od katerih so bile določene predmet 1. rebalansa (mreža lokalnih cest SSD,  eko-
muzej)  ter drugih  sprememb kot so  izločitev sredstev za vračilo preveč vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
na prihodkovni in odhodkovni strani po navodilu pristojnega ministrstva in odplačila nekaterih kreditov,ostale 
spremembe predstavljajo predvsem notranje prerazporeditve. 
Podžupan odpre razpravo. Nihče ne želi razpravljati, zato predlaga glasovanje za sprejem sklepa v predloženem 
besedilu: 8 glasov ZA. 
Sklep št. 165:  
Občinski svet je soglasno sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2007 v predloženi 
obliki in vsebini. 
 

Ad5: Sklep - Novelacija Investicijskega programa rekonstrukcije obstoječe telovadnice in novogradnja 
večnamenske športne dvorane pri OŠ Vransko:  
Obrazložitev predloga sklepa predstavi ga. Kramar. Novelacija IP je potrebna zaradi odstopanj od izhodišč in ocen, 
opredeljenih v investicijskem programu. Ta odstopanja so nastopila pri načinu izvedbe investicije, vrednosti investicije 
in planu financiranja. Pozivu k razpravi se ne priglasi nihče. Svetniki pristopijo h glasovanju za sprejem sklepa v 
predloženem besedilu: 8 glasov ZA. 
Sklep št. 166:  
Potrdi se Novelacija investicijskega programa rekonstrukcije obstoječe telovadnice in novogradnja 
večnamenske športne dvorane pri OŠ Vransko, v obliki in vsebini, kot ga je predložil Razvojni center 
inženiring Celje, d. o. o., Teharska cesta 40, Celje, št. projekta 457/2007, izdelano 30. maja 2007. 
 

Ad6: Sklep o začasnem financiranju občine Vransko v letu 2008: 
V kolikor proračun občine za naslednje leto ni sprejet pravočasno, skladno z Zakonom o javnih financah župan 
sprejme sklep o začasnem financiranju ter z njim seznani Občinski svet in Nadzorni odbor.  
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Zaključek: Občinski svet in Nadzorni odbor sta se seznanila s predloženim Sklepom župana o začasnem 
financiranju občine Vransko v letu 2008. 
 

Ad7: Energetika Vransko, d. o. o. - predlog za konverzijo terjatev: 
Obrazložitev predloženih sklepov poda direktor g. Ludvik Krajnc in sicer: 
7.1. Predlog sklepa o konverziji terjatev občine za povečanje osnovnega vložka v družbi Energetika Vransko, 
d. o. o.: 
Občina Vransko je iz proračuna v obliki posojila v letu 2006 prenakazala družbi Energetika Vransko, d. o. o. sredstva 
namenske državne pomoči za izgradnjo tehnološko inovacijskega centra v višini 53.908,78 €. Od zneska posojil je 
bilo 3.600,00 € kot stvarni vložek usmerjenih v povečanje osnovnega vložka družbe. 
7.2. Predlog sklepa o konverziji terjatev občine v kapitalske rezerve družbe Energetika Vransko, d. o. o.: 
Nadalje je Občina Vransko iz proračuna v obliki posojila v letu 2006 nakazala družbi Energetika Vransko d.o.o. 
sredstva namenske državne pomoči za izgradnjo tehnološko inovacijskega centra v višini 374.168,31 €. Obresti od 
glavnice tako porabljene in plasirane namenske državne pomočil znašajo 16.624,75 €. Od zneska glavnice je bilo 
3.600,00 € usmerjenih v povečanje osnovnega vložka družbe, preostanek pa se bo konvertiral v  kapitalske rezerve.  
Zaračunan je bil komunalni prispevek v višini 67.744,26 €, na katerega je pripisanih obresti na dan 30.11.2007 v višini 
12.193,97 €. Ovrednoteno je bilo zemljišče 772/3, k. o. Vransko na katerem stoji objekt v lasti Energetike Vransko, d. 
o. o. v višini 9.610,00 €. Ovrednoteni so bili vsi prostorski plani v višini 303.113,72 € ter dane koncesije v skupnem 
znesku 67.000,00 €. Svetniki so nato obravnavali  predložene pogodbe o konverziji. Sledila je razprava, v kateri je 
sodeloval g. Lencl, ki ga je zanimalo kolikšen je bil delež občine prej in kolikšen bo po podpisu obeh pogodb. 
Drugih vprašanj ni bilo, zato je podžupan predlagal glasovanje: 
- za sprejem 1. predloga sklepa: 8 ZA, 0 proti. 
- za sprejem 2. predloga sklepa: 8 ZA, 0 proti. 
 

Sklep št. 167:  
Občinski svet Občine Vransko je obravnaval Pogodbo o konverziji posojila z dne 09. 01. 2006 s katere 
vsebino soglaša, ter pooblašča župana Občine Vransko za podpis omenjene pogodbe 
 

Sklep št. 168:  
Občinski svet Občine Vransko je obravnaval Pogodbo o konverziji sredstev v kapitalske rezerve s katere 
vsebino soglaša, ter pooblašča župana Občine Vransko za podpis omenjene pogodbe. 
 

Ad8: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008: 
Predlog sklepa obrazloži ga. Kramar. Pripomb ni bilo, izraženo je bilo samo mnenje g. Ivana Bervarja, da bi lahko bili 
zneski še višji. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA. 
 

Sklep št. 169:  
Soglasno se potrdi sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008 kot 
sledi: 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencu  v Občini Vransko se v letu 2008 poviša za 5,7 % in znaša: 

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

 
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu Občine 
Vransko za leto 2008. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem objave, uporablja 
pa se od 01. 01. 2008 dalje do sprejema novega. 
Z dnem objave tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v 
Občini Vransko v letu 2007, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006. 
 

Ad9: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini         
Vransko za leto 2008: 
Obrazložitev poda ga. Marija Jerman, ki pove, da gre za uskladitev z rastjo cen življenjskih potrebščin v višini 5,7 % 
glede na leto poprej. Pripomb in vprašanj ni bilo 
Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA. 
 

Sklep št. 170:  
Sprejme se sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Vransko za leto 2008 kot sledi: 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko v letu 2008 je 
0,000388196 €. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 01. 01. 2008 dalje do 
določitve nove vrednosti točke. 
 

Ad10: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega           
zemljišča v Občini Vransko za leto 2008: 
Obrazložitev predloga sklepa poda ga. Marija Jerman. Na vprašanje, zakaj se ta sklep sprejema in objavlja pove, da 
ga potrebujejo in uporabljajo predvsem cenilci. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA 
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Sklep št. 171:  
Sprejme se sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča v Občini Vransko  za leto 2008 kot sledi: 
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana 
za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na dan 31.12.2007  
782,433 €/m2. Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 
stanovanjske površine.  
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni 
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja  Gospodarska zbornica Slovenije, 
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. 
Ta sklep prične veljati s 01.01.2008 in se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad11: Sklep o izdaji soglasja k sklepu o razrešitvi direktorja ZD dr. J. Potrate Žalec in izdaji soglasja k           
imenovanju v. d. direktorja ZD dr. J. Potrate Žalec: 
Obrazložitev poda ga. Kramar, v nadaljevanju pa tudi župan, ki se pri tej točki pridruži zasedanju občinskega sveta. 
Po obravnavi in razpravi je občinski svet z glasovanjem za vsak posamičen predlog sklepa z  8 glasov ZA  pri vsakem 
glasovanju sprejel naslednje sklepe: 
 

Sklep št. 172:  
Občinski svet občine Vransko daje soglasje k sklepu o razrešitvi funkcije direktorja JZ ZD »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec, mag. Franja Velikanje, dr. med.. 
 

Sklep št. 173:  
Občinski svet občine Vransko daje soglasje k imenovanju g. Marjana Goloba, univ. dipl. ekon. za  v.d.  
direktorja JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec, do končanega razpisnega postopka, vendar največ za  dobo 
enega leta od 1. 2. 2008. 
 

Sklep št. 174:  
Občinski svet občine Vransko od vodstva JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec zahteva, da v najkrajšem možnem 
roku pripravi predlog nadaljnjega delovanja javnega zavoda in upravljanja s premoženjem in ga posreduje 
občinskemu svetu in obravnavo. 
 

Ad12: Sklep o sofinanciranju individualnega vodovoda za Franc Učakar, Jeronim 17, 3305 Vransko: 
Občinski svet je vlogo obravnaval in po njej z glasovanjem: 8 glasov ZA, sprejel naslednjo odločitev: 
 

Sklep št. 175:  
Občinski svet občine Vransko soglaša, da se za potrebe celovite oskrbe s pitno vodo za družino Učakar, 
Jeronim 17, 3305 Vransko potrdi sofinanciranje izgradnje vodovoda iz proračuna občine Vransko  v višini 
1.250,00 EUR, po predloženi idejni zasnovi. 
 

Ad13: Sklep o dodelitvi finančnih sredstev za dejavnost neprofitnih organizacij, društev, javnih zavodov in 
fundacij v letu 2007: 
Obrazložitev in predlog sklepa poda predsednica odbora za negospodarstvo ga. Anica Medvešek. Podžupan poda 
predlog v razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče, zato se preide na glasovanje: 
- za sprejem 1. predloga sklepa: 8 ZA, 0 proti. 
- za sprejem 2. predloga sklepa: 8 ZA, 0 proti. 
 

Sklep št. 176:  
Občinski svet občine Vransko sprejema sklep, s katerim se  finančna sredstva za sofinanciranje dejavnosti 
društev in neprofitnih organizacij iz proračuna občine Vransko v letu 2007 planirana na PP 
20049006/07004/412000 dodelijo kot sledi: 

1. Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenih od raka, v znesku 50,00 EUR; 
2. Združenje multiple skleroze Slovenije, Celjska podružnica, v znesku 50,00 EUR; 
3. Slovensko društvo za celiakijo, Celje, v znesku 50,00 EUR; 
4. Društvo diabetikov Slovenije Celje, v znesku 50,00 EUR; 
5. Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov Celje, v znesku 50,00 EUR; 
6. Društvo gluhih in naglušnih Celje, v znesku 50,00 EUR; 
7. Slovensko društvo Transplant, Ljubljana, v znesku 50,00 EUR; 
8. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Celje, v znesku 50,00 EUR; 
9. Medobčinsko društvo invalidov Žalec, v znesku 150,00 EUR; 
10. Sožitje, Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Žalec, v znesku 50,00 EUR; 
11. Društvu regionalna varna hiša za ženske in otroke-žrtve nasilja,  Celje, v znesku 100,00 EUR; 
12. Javni zavod SOCIO – za sofinanciranje soc. var. programa terensko delo z odvisniki v znesku 100,00 EUR; 
13. Društvo za pomoč bolnim in trpečim Rdeči noski, Ljubljana-Šentvid, v znesku 50,00 EUR; 
14. OO RK Žalec-za srečanje krvodajalcev 2007, v znesku 50,00 EUR. 
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Sklep št. 177:  
Občinski svet občine Vransko sprejema sklep, s katerim zaradi neplaniranih izdatkov oziroma že porabljenih 
proračunskih sredstev v letu 2007 za sponzorstva, donatorstva in posamezne projekte ne more ugoditi 
naslednjim vlogam: 

1. RK CELEIA Žalec – prošnja za sponzorstvo na turnirju; 
2. Družina Ferme – prošnja za sponzorstvo zgoščenke; 
3. Andragoško društvo, Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje – prošnja za sofinanciranje CT aparata  
4. Geološki zavod Slovenije Ljubljana – prošnja za sofinanciranje pri projektu – Mednarodno leto planeta Zemlje; 
5. RRA Celje – prošnja za donatorstvo pri izvedbi projekta I. festivala mladih talentov Savinjske regije 2007 
6. Klub mladih Vransko – prošnja za finančno pomoč pri VPV 2007 
7. Planinsko društvo Zabukovica – prošnja za finančno pomoč pri 30. obletnici društva 
8. Splošna bolnišnica Celje – prošnja za pomoč pri nakupu CT aparata 
9. Turistično društvo Braslovče – prošnja za finančno pomoč pri vseslovenski salamijadi; 
10. Zavod za zdravstveno varstvo Celje – prošnja za sof. raziskave ESPAD 2007 o razširjenosti drog med 

mladimi  
11. Društvo za boljši svet Maribor – prošnja za sofinanciranje nenasilja v slovenskih šolah. 

 

Ad14: Odločanje o razveljavitvi javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko v letu 2007 in prenosu finančnih sredstev v proračun  za leto 2008: 
Obrazložitev poda predsednik Odbora za kmetijstvo g. Ivan Kokovnik, ki svetnike seznani s predlaganimi sklepi 
Komisije za dodeljevanje pomoči z dne 5. 12. 2007, ki predlaga: 

- razveljavitev razpisa zaradi majhnega števila ustreznih vlog in prekratkega roka za izvedbo; 
- dopolnitev pravilnika tako, da omogoča enakovrednejše kandidiranje vseh kmetovalcev, da zajame čim 

širši krog kmetovalcev in da se poenostavi postopek dodeljevanja pomoči; 
- prenos rezerviranih sredstev za pomoč kmetijam za leto 2007 v naslednje proračunsko leto; 

in potrditvi teh sklepov tudi na izredni seji odbora za kmetijstvo z dne 12. 12. 2007, ki pa je še dodatno določil rok za 
nov razpis, to je do 30. 3. 2008 za leto 2007 in 2008. 
Zaradi nastalih zapletov predlaga občinskemu svetu, da obravnava in potrdi predlagane odločitve komisije in odbora. 
Sledi razprava o nastali problematiki, v kateri so sodelovali še Andrej Semprimožnik in  Franc Sušnik. Župan pove, da 
bo v primeru sprejetja predlaganih sklepov, predvsem pod tč. 2, le tega težko realizirati, saj dopolnitev pravilnika na 
način, kot je predlagano, glede na dejstvo, da je ta isti pravilnik obravnaval in sprejel občinski svet po predhodnem 
soglasju pristojnega  ministrstva, skoraj gotovo ne bo možna. 
G. Semprimožnik še enkrat prebere sklepe Komisije za dodeljevanje pomoči in pozove k nadaljnji razpravi. 
Ga. Kramar se strinja z izvajanjem župana in prisotne opozori, da so določbe pravilnika jasne in usklajene z veljavno 
zakonodajo, postopek pa je bil do faze obravnave na komisiji voden pravilno, zato opozarja na najverjetnejšo 
nezakonitost predlagane rešitve (1. odst. 9. člena pravilnika: o dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na predlog komisije, kar pa sedaj ne 
bo možno) in obenem dejstvo, da mora tudi ob morebitnem ponovnem javnem razpisu Odbor za kmetijstvo 
predhodno doseči najvišjo stopnjo soglasja in razpisati ukrepe, za katere meni, da so najugodnejši, vendar morajo biti 
le-ti ti skladni s pravilnikom. V nasprotnem primeru se bo problem samo ponovil. 
Klub povedanem so svetniki o predlogih sklepov glasovali: 8 glasov ZA sprejem ter tako odločili kot sledi: 
 

Sklep št. 178:  
Občinski svet sprejema sklep, s katerim se javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za leto 2007 razveljavi zaradi majhnega števila ustreznih vlog in 
prekratkega roka za izvedbo celotnega postopka. 
 

Sklep št. 179:  
Sprejme se predlog komisije, da se odbor za kmetijstvo in občinska uprava pripravita dopolnitev pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za programsko leto 2007-2013 tako, da 
omogoča enakovrednejše kandidiranje vseh kmetovalcev, da zajame čim širši krog kmetovalcev in da se 
poenostavi postopek dodeljevanja pomoči. 
 

Sklep št. 180:  
Občinski svet je odločil, da se rezervirana sredstva v občinskem proračunu za pomoč kmetijam za leto 2007 
prenesejo v naslednje proračunsko leto, ponoven javni razpis za leto 2007 in 2008 pa izvede do 30. 3. 2008. 
 

Ad15: Razno: 
1. trajne meritve elektromagnetnih sevanj v slovenskih občinah,  projekt EMS predstavi in obrazložitve rezultatov 

za Vransko poda g. Andrej Semprimožnik; 
2. pobuda in vprašanje občanov Zahomce, podpisnikov listine  z dne 30.11.2007  glede predvidenih investicij do 

leta 2013, kjer niso posebej navedeni odcepi Podbregar, Marko in Eberlinc, z zahtevo po ponovni proučitvi: 
Odgovor občinske uprave: V načrtu razvojnih programov (NRP) občine Vransko (2007-2013) – cestna 
infrastruktura, je pod post. 5  predvideno asfaltiranje javne poti JP 992 670 Ločica –Zahomce- Dol Tabor in 
navedbo nekaterih odsekov z namenom, da se poudarijo smeri. NRP ni akt, v katerem bi se natančno 
definirali vsi cestni priključki, zato ni razloga za dopolnitev in spremembo. V planskem letu se bo vse 
zainteresirane za posodobitev cestnih priključkov na tem območju pozvalo in seznanilo z obsegom 
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nameravanih del in razdelitvijo stroškov v skladu z Odlokom o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve 
občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti (UL RS, št. 93/99). 

3. občinski svet se seznani z informacijo, da je postopek za podelitev koncesije socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v fazi pridobivanja soglasja Socialne zbornice k prispeli pravočasni in popolni vlogi na 
javni razpis. 

 

Seja je bila zaključena ob 22. uri. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                           PODŽUPAN: Andrej Semprimožnik, l. r.  
 
 

Izvajalci zimske službe na območju Občine Vransko 
 

Zap. št.  Cesta   Izvajalec  Telefonska št.  
1.  LC R 447 – Zaplanina – Volčje jame, odcep Učakar, 

odcep Dežman 
Mirko Razboršek, s. p.  041 626 596 

2.  LC odcep za Ravne – Ravne Martin Kajbič  041 907  454 
3.  LC R 447 Trafela – križišče za Ravne, 

JP Odcep Zahomce, JC Ločica – Grabner 
Rado Jerman  041 264 824 

4.  JP R 447 – Jakov dol, odcep Bokal, odcep Cencelj Anton Homšak  041 714 306 
5.  JP R 447 – Osredek  Herman Brvar   

Vojko Kropivšek  
031 280 175 
5725 281 

6.  LC Prapreče – Vologa – Lipa, odcep Kale, 
odcep Jeseničnik, odcep Orehovec 

Franc Blatnik     5725 096 

7.  LC Vransko – Prapreče,  
JP vas Merinca do odcep Vrhovnik  z odcepi Sedeljšak, 
Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer, …                   

Miran Anderlič  
  

031 326 573 

8.  JP Klance – Klokočovec – Semprimožnik   Marko Škrubej  041 783 907 
9.  JP Ropasija – Planina z odcepi Marjan Pikl          5725  542 
10.  LC Vransko – Tešova – Ropasija, JP Tešova – 

Klokočovec, z odcepi Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik 
Miran Anderlič   031 326- 573 

11.  LC skozi trg Vransko               VOC Celje  
12.  JP v naselju Vransko, parkirišča 

JP v naselju Brode, JP Tešova – Brode  
Rafko Učakar   041 325 162 

13.  LC Šmartno – Prekopa – Stopnik    
JP Vindija, JP Prekopa – Blate, JP Ribarič       

Alojz Graber     041 666 302 

14.  JP Prekopa Vranič – Jevše, 
odcep Žnidaršič, odcep Jagodič - Stopnik 

Janko Brdnik    5725 389 

15.  LC Ropasija – Čreta  Franc Remic   5725 065 
16.  JP Zg. Limovce Anton Ferme    031 760 70 
17.  JP Prosivnik – Vrhovnik Anton Cencelj    050 331 347 
18.  JP G 10- Zajasovnik – Hrastovec  Hrastovec Anton  041 466 962 
19.  JP R 447 – Ločica – Kajbič – Felicijan Jerman Rado     041 264 824 
20.  JP Jevše – Dešnikar – Dolar Kokovnik Ivan     5725 385 
21.  JP Brode – Selo – Selski graben z odcepi Miran Anderlič   031 326 573 
22.  JP Stopnik – Stari grad z odcepi, JP Prekopa – Stopnik 

– Čeplje, JP Čeplje- Prekopa – Banovič – odcep 
Fabrika 

Zvone Podpečan  041 639 723 

 

Koordinator zimske službe je Štefan Kuserbanj (031 726 876). 
 

PRIREDITVE IN DOGODKI: 
 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Sobota, 12. 1. 2008, 
ob 10.00 

KLOVNESA MIKA MAKA,  
Eva Škofič Maurer 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKŠT Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 
298 

Sobota, 19. 1. 2008, 
ob 19.30 
  
   
 

Fran Milčinski: BUTALCI, 
komedija 
Amatersko gledališče Vrba 
Vrbje pri Žalcu, režija: 
Bogomir Veras 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKŠT Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 
298 

Četrtek, 24. 1. 2007,  
od 7. do 12. ure 

Krvodajalska akcija Zdravstveni dom 
Vransko 

   

 


