URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. SEPTEMBER 2016

Številka 59/2016

VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1,
334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
2. SKLEP o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč
s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
3. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2017
4. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2017
5. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2016

AKTI
1. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1,
334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi
območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc.
št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
1. člen

6. SKLEP o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
7. SKLEP o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija Vransko

S tem sklepom preneha veljati Sklep o dopustni širitvi območja
stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1,
333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave
občine Vransko št. 29/13).

8. SKLEP o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova

2. člen

9. SKLEP o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar – Tešova

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

10. SKLEP o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova

Številka: 3500-01/2016-01-4
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
11. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje
1. 11. 2016 do 15. 3. 2017

ZAPISNIKI
12. ZAPISNIK 12. redne seje občinskega sveta

OBVESTILA
13. OBVESTILO o javni obravnavi dopolnjenega osnutka
OPPN za del območja z oznako VR13-1h/SS8 – Dolinšek
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2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč
s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter
3/3 k.o. Prekopa
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu
zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5,
k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

1. člen

1.

08016 Vzdrževanje spominskih,
sakralnih objektov

5000,00 €

2.

08031 Obnova cerkev sv. Mihaela

12.000,00 €

3.

08004 Medobčinska splošna
knjižnica Žalec

37.800,00 €

2. člen

4.

08028 Ljubiteljska kultura

7000,00 €

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

5.

08032 Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, OI Žalec

400,00 €

6.

08005 Investicijsko vzdrževanje
Kulturnega doma Vransko

1200,00 €

S tem sklepom se razveljavi Sklep o Spremembi sklepa o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s
parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko št. 33/13).

Številka: 3500-01/2016-01-5
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
7.
8.

3. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in
46/2015), je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

LETNI PROGRAM
kulture v Občini Vransko za leto 2017
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2017 opredeljuje
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2017 so sredstva za kulturo
namenjena za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij,
– sofinanciranje javnih zavodov,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev
občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za
kulturno dejavnost.

08033 Gasilski muzej Vransko,
najemnine in zakupnine za poslovne
objekte (PGD Prekopa)
04023 ZKTŠ Vransko, tekoči
transferi v javne zavode – del

5040,00 €
26.000,00 €

9.

09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v
javne zavode - del

3690,00 €

10.

08020 Prireditve ob državnih
praznikih

6220,00 €

11.

080021 Ostale občinske prireditve

8767,00 €

Skupaj: 113.117,00 €
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti
in projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz
drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi
kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na
podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo.
Številka: 4302-04/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3.
4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2017
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
-dejavnosti in projekti (prireditve, predstave, ustvarjalne
delavnice) kulturnih društev in drugih neprofitnih
organizacij,
- knjižnična in muzejska dejavnost,
- gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi
abonmajskih predstav,
-OI JSKD RS Žalec,
- mediji in avdiovizualna kultura,
- prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni
praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski praznik,
dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),
-varovanje in obnova kulturne dediščine,
-vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 113.117,00 €
kot sledi:

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) in 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) je
občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne 20. 9. 2016
sprejel

LETNI PROGRAM
športa v občini Vransko za leto 2017
Občina Vransko bo v letu 2017, na podlagi sprejetega
proračuna, namenila skupaj 85.339,80 EUR za izvedbo letnega
programa športa v občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru
proračunskih postavk namenila za naslednje namene:
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini
3.150,00 EUR.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja
zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni
dvorani. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje
trave, namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in
napravah.
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna
šola Vransko -Tabor 4.016,25 EUR.
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na
podlagi sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe.
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini
33.799,50 EUR.
Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega javnega
razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme športnih
društev in klubov ter za druge izvajalce športnih programov v
občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Vransko (Uradni list RS, št. 14/10). Na podlagi javnega razpisa
se bo v let 2017 financirala naslednja vsebina športnih
programov:
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šport starejših,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na
podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni sistem, ki je
sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale
namensko porabo proračunskih sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, šolskih
in izven šolskih športnih aktivnosti v skupni višini 35.449,05
EUR in sicer za naslednje namene:
- 28.834,05 EUR za plače upravitelja in rediteljev v športni
dvorani
Vransko,
- 6.615,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov športne
dvorane Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve,
pregledi športne in ostale opreme v dvorani).

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016
- 6.825,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani
Vransko,
- 1.365,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih
površinah.
Številka: 4302-03/2016-08
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja
premoženjem Občine Vransko za leto 2016

s

stvarnim

Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) in 8. in 13 člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne Objave
Občine Vransko, št. 21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet
Občine Vransko na 13. redni seji dne 20. 9. 2016 sprejel
naslednjo

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2016
1. člen
Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta
Občine Vransko dne 8. 12. 2015 tako, da se dopolni tč. 1 pridobivanje nepremičnega premoženja - kot sledi:
Doda se nova točka 6::
6.

Kmetijsko
zemljišče del lokalne
ceste
Vransko Ropasija

120/4,
k.o. Tešova

990 m2

4.950,00
€

Občina
potrebuje
zemljišče

2. člen
Ostale
določbe
načrta
razpolaganja
premoženjem ostanejo nespremenjene.

z

nepremičnim

3. člen
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 478/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 735,00 EUR.
Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2017 so
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega materiala in
storitev, ki niso opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče natančneje
definirati.
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in
objektov v skupni višini 8.190,00 EUR, in sicer za naslednje
namene:

3|S tr a n

6. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012,
46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji
dne 20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

I.

2. člen

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 818/3,
(ID 6619027) k.o. 1011 Tešova, v izmeri 126 m².

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

II.
Lastninska pravica iz točke I. preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035
Vransko, matična številka 1357778000.

Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Vransko.
Številka: 7113-8/2016-04
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija Vransko
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o podaljšanju trase obnove LC 490124
Ropasija - Vransko

9. Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar
– Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar–Tešova
1. člen
Sprejme se Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361
Grabnar – Tešova v vrednosti cca 6.500 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.

1. člen
Sprejme se Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124
Ropasija - Vransko v dolžini cca 200 m.

Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova
1. člen
Sprejme se Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka
do Gasilskega doma Tešova v vrednosti cca 1.900€.

10. Sklep o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
20. 9. 2016 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na
območju naselja Tešova
1. člen
Za območje naselja Tešova se sprejme Sklep o sofinanciranju
izgradnje hišnih priključkov – Gotar Franc, Pečovnik Drago,
Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Čvan Milan v
skupni vrednosti cca 10.000€.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 0321/2016
Vransko, 20. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 59/2016 – 30. 9. 2016
in

RAZPI SI
11. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje 1.
11. 2016 do 15. 3. 2017
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2016
(Uradne objave Občine Vransko, št. 52/15) in Pravilnika o vrstah
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju občine Vransko za obdobje
1. 11. 2016 do 15. 3. 2017
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna dokumentacija
sta objavljena na spletni strani občine Vransko (www.vransko.si)
in na oglasni deski Občine Vransko.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske službe
do 20. 10. 2016 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Vransko, 30. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
12. Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
12. redne seje občinskega sveta
ki je bila v torek, 21.6.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev
zapisniku)

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in
Alenka Lebeničnik (od 20.13)
- odsotni člani Občinskega sveta: Ervin Pepel
- ostali prisotni:
- Simbio d.o.o, Romana Kolenc
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek
- Energetika Projekt d.o.o., Marko Krajnc
- URBIS d.o.o., Rajko Sterguljc
- občinska uprava:
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravičeno odsotni:
- Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 9 članov občinskega sveta. Ob 20.13 se je pridružila še
svetnica Alenka Lebeničnik.
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 12. redne seje
Občinskega sveta Občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni
red uvrstita novi točki, kot sledi:
- za predlagano točko 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto
2015 – obravnava in sprejem, se uvrsti nova dodatna točka 4, ki
se glasi: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja RE06-3-Ferme
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- za predlagano točko 8 Dopolnitev letnega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem občine Vransko za leto 2016, se uvrsti
nova dodatna točka 9, ki se glasi: Obravnava prošnje za
sofinanciranje zamenjave čistilne naprave na planinski koči
na Čreti.
Dosedanje točke 4, 5, 6, 7, 8 in 9 se ustrezno preštevilčijo.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 9 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 147
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 12.
redne seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2015 – obravnava
in sprejem
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja RE06-3-Ferme
5. Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih
elaboratih za:
• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
6. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2015
7. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015
za storitev POMOČ NA DOMU
8. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe Energetike Projekt d.o.o.
9. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem občine Vransko za leto 2016
10. Obravnava prošnje za sofinanciranje zamenjave čistilne
naprave na planinski koči na Čreti
11. Razno
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje za potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko z dne 19.4.2016: 9 glasov ZA, 0 glasov
PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 148
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 11. redne seje
Občinskega sveta z dne 19.4.2016 v predloženem besedilu.
Po obravnavi 1. točke dnevnega reda in sprejetju sklepa št. 148,
se je pridružila še svetnica Alenka Lebeničnik, tako je bilo od 20
ure in 13 minut prisotnih 10 članov občinskega sveta Občine
Vransko.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov:
a) Monika Ferme je bila s strani občanke opozorjena na slabo
stanje dela ceste JP 992 671 Ločica-Zahomce-Dol-Tabor, zato
jo je zanimalo kdaj je možna sanacija omenjene ceste,
problematični pa so tudi odseki cest v Zaplanini, pri novo
postavljeni zaščitni ograji, pri stanovanjskem objektu Doberšek
in pri stanovanjskem objektu Dežman.
Župan je odgovoril, da je del ceste JP 992 671 Ločica-ZahomceDol-Tabor makadamski in je verjetno po zadnjem neurju v
slabšem stanju, koncesionar si bo zadevo pogledal in ustrezno
uredil. Pri stanovanjskem objektu Dežman pa gre za plaz, za
katerega je že pripravljena dokumentacija, bil je uvrščen tudi
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med prioritete za sanacijo, ki so bile posredovane na
ministrstvo.

Ad3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2015 –
obravnava in sprejem

b) Anica Jagodič:

Župan je podal uvodno obrazložitev in za dodatno obrazložitev
predal besedo Mihaeli Zupančič, nato je odprl razpravo v kateri
je sodeloval svetnik Jože Matko in opomnil da je pri uvodnem
zapisu Zaključnega računa Občine Vransko za leto 2015 prišlo
do napake, namesto Občine Vransko je bila zapisana Občina
Tabor. Mihaela Zupančič je povedala, da se bo zapis ustrezno
popravil. Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine
Vransko za leto 2015: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je
ugotovil, da je bil sprejet:

- Kakšna je možnost omejitve hitrosti prometa na JP 992 801
Prekopa-Blate-Podlog pri kmetiji Dolenc, Prekopa 1, glede na
njihovo dejavnost pravijo, da je na tej relaciji cestni promet
preveč hiter, kar predstavlja nevarnost za njihove stranke?
Župan je odgovoril, da na tej relaciji poteka javna pot in ne
poligon za ježo, s prometnimi znaki je hitrost na tem odseku
ceste že omejena, se bo pa zaradi novo nastalih stanovanjskih
gradenj v občini Tabor, do katerih je dostop po tem cestišču,
frekvenca prometa najbrž še povečala.
-V zvezi s čiščenjem vodotoka Kisovec, je ga. Jagodič podala še
predlog občanke gospe Čvan stanujoče Prekopa 3, da bi gospa
v primeru, da občina zagotovi stroje za čiščenje vodotoka in
deponijo za odlaganje odvečnega materiala, ona zagotovila
odvoz materiala s traktorji?
Župan je odgovoril, da je bila vloga, ki jo je gospa Čvan podala
in s katero so bili seznanjeni svetniki na 8. redni seji občinskega
sveta dne 27.10.2015, dne 5.11.2015 odstopljena na Min. za
okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Sektor območja Savinje,
Celje. Dne 12.2.2015 smo od pristojnega urada prejeli na sedež
občine Vransko njihov odgovor, s katerim so bili seznanjeni člani
občinskega sveta. Glede rešitve problematike se mora najprej
sestati vaški svet in odločiti o zadevi. Čiščenje je obveznost
obrežnih lastnikov, v določenem delu je to tudi občina Vransko in
zato bi se ta del lahko uredil, nikakor pa ne more občina
zagotoviti deponije za material saj uradne deponije občina nima.
c) Jože Matko
- Kaj se dogaja v zvezi z razpisi za obnovo cest v občini?
Župan je odgovoril, da se je pogodba za obnovo LC 490 124
Ropasija-Vransko, III. faza že podpisala, potrebno je izbrati še
izvajalca, z deli pa se naj bi pričelo nekje v avgustu.
č) Ksenija Rovan Krivec
- Kdaj se bo pričelo z deli za izgradnjo kanalizacije na območju v
Brodeh?
Župan je odgovoril, da je občina že usklajena z novimi lastniki,
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. je investicijo prevzelo,
projekti se naj bi že zaključevali, tako, da bi morali z deli pričeti
kmalu, možnost priklopa pa naj bi bila v septembru 2016.
- Ali se lahko glede na dopis Direkcije za ceste v zvezi s sanacijo
dveh mostov na regionalni cesti R2-447 v naselju Brode, ki smo
ga prejeli v vednost, pričakujejo s strani občine še kakšne
aktivnosti, saj je na tej lokaciji regionalna cesta močno
obremenjena sploh v času zaprtja avtoceste?
Župan je odgovoril, da je bila zadnja pobuda glede zgoraj
omenjene problematike poslana na DRSC, zato je bil s strani
pristojnega urada opravljen tudi terenski ogled, katerega
zapisnik je bil članom občinskega sveta in članom Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi posredovan.
d) Sonja Cencelj
- Kako daleč je sanacija ceste oziroma ovinka na LC 490 112
Prapreče-Lipa?
Župan je odgovoril, da je projekt izdelan in poslan v Ljubljano na
pristojno ministrstvo, treba je počakati na odgovor. Odobren pa
je projekt, ki je bil oddan pod prvo prioriteto, ki je v razpisu to je
sanacija ceste in struge na JP 916022 Čeplje - AMZS poligon.

Sklep št. 149
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun
Občine Vransko za leto 2015 v predloženem besedilu.
Ad4 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
del območja RE06-3-Ferme
Župan je predal besedo Rajku Sterguljcu, predstavniku podjetja
Urbis d.o.o., ki je pripravljalo ustrezno dokumentacijo za sprejem
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja RE06-3-Ferme. Po podani obrazložitvi je župan odprl
razpravo v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko. Sledilo je
glasovanje o sprejemu
Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme: 10 glasov
ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 150
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3Ferme v predloženem besedilu.
Ad5 Obravnava in odločanje o predlogih izvajalca obvezne
gospodarske javne službe Simbio d.o.o. Celje za izdajo
soglasja k oblikovanju cen storitev po predloženih
elaboratih za:
• obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
Župan je predal besedo predstavnici podjetja SIMBIO d.o.o.
Romani Kolenc, ki je podala obširno obrazložitev, nato je odprl
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o
predlogih sklepov kot sledi:
1. Cena gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov: 10 glasov
ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovi, da je bil sprejet:
Sklep št. 151
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov v vrednosti
0,06972EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,03024 EUR/kg in
- cena storitve 0,03948 EUR/kg.
Cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
2. Cena gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je
ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 152
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov v vrednosti 0,08703 EUR/kg, od tega
je:
- cena javne infrastrukture 0,02592 EUR/kg in
- cena storitve 0,06111 EUR/kg,
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cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje

Ad10 Obravnava prošnje za sofinanciranje zamenjave
čistilne naprave na planinski koči Čreti

ter k ceni gospodarske javne služne obdelave
biorazgradljivih odpadkov v vrednosti 0,08613EUR/kg, od
tega je:
- cena javne infrastrukture 0,05071 EUR/kg
- cena storitve 0,03542 EUR/kg,
cena je brez DDV in se uporablja od 1.7.2016 dalje.
Ad6 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2015
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o. Matjažu Zakonjšku, ki je podal obrazložitev,
nato je župan še sam dodal nekaj besed in odprl razpravo v
kateri sta sodelovala svetnika Vid Križnik in Ksenija Rovan
Krivec. Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom
JKP d. o. o. Žalec za l. 2015: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 153
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za
leto 2015 v predloženem besedilu.
Ad7 Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto
2015 za storitev POMOČ NA DOMU
Župan je uvodoma povedal, da je predstavnica Zavoda sv.
Rafaela Vransko Mojca Hrastnik opravičila svojo prisotnost na
12. redni seji Občinskega sveta Občine Vransko, zato je sam
podal obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom o delu
Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev POMOČ
NA DOMU: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da
je bil sprejet:
Sklep št. 154
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2015 za storitev
POMOČ NA DOMU v predloženem besedilu.
Ad8 Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe Energetike Projekt d.o.o.
Župan je predal besedo predstavniku podjetja Energetika Projekt
d.o.o. Marku Krajncu, ki je podal obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.. Sledilo je glasovanje o
seznanitvi s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe Energetike Projekt d.o.o.: 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 155
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom o
poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
Energetike Projekt d.o.o. v predloženem besedilu.
Ad9 Dopolnitev letnega načrta ravnanja
premoženjem občine Vransko za leto 2016

s

stvarnim

Župan je poda obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodelovala svetnica Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje
o predlogu sklepa za sofinanciranje zamenjave čistilne naprave
na planinski koči Čreti, (vloga Planinskega društva Vransko): 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI. Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 157
Občinski svet Občine Vransko je potrdil, da se Planinskemu
društvu Vransko za zamenjavo obstoječe čistilne naprave
na planinski koči na Čreti, nameni 60% sredstev od
ponudbene vrednosti 4.323,07€ z DDV (ponudba Roto
Slovenije, Gorička 150, Černelavci, Murska Sobota), kar
znaša 2.593,54€.
Ad11 Razno
Župan je povabil člane Občinskega sveta Občine Vransko na
prireditve, ki bodo v Občine Vransko potekale v mesecu juniju.
Svetnico Ksenijo Rovan Krivec je zanimalo, če je bo v času
prireditve Vransko SUMMER NIGHT povečan nadzor policije
zaradi povečanja vlomov in drugih tatvin na področju občine
Vransko. Župan je odgovoril, da je bila s strani Upravne enote
Žalec zahtevana povečano varovanje same prireditve, policija pa
v tema času tako izvaja poostren nadzor.
Seja je bila zaključena ob 21.25.
Številka: 0320/2016
Vransko, 21. 6. 2016
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
13. Obvestilo o javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN
za del območja z oznako VR13-1h/SS8 - Dolinšek
Od 3. 10. 2016 do 3. 11. 2016 bo v poslovnem času Občinske
uprave v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, potekala 30dnevna javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za del
območja z oznako VR13-1h/SS8 – Dolinšek.
V okviru javne obravnave bo dne 19. 10. 2016, ob 16. uri v
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a,
organizirana tudi javna razprava.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pripombe oz. predloge
na dopolnjen osnutek posredujete na enega od naslednjih
načinov:
- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine
Vransko;
- osebno na zapisnik na javni razpravi dne 19. 10. 2016:

Obrazložitev sta podala župan in Marija Jerman. Po zaključeni
obrazložitvi je župan odprl razpravo, v kateri je sodelovala
svetnica Alenka Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o potrditvi
dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
občine Vransko za leto 2016: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 156
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vransko za
leto 2016 v predloženem besedilu.

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »OPPN Dolinšek«,
- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Številka: 35058-01/2016
Vransko, 30. 9. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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