URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 28. FEBRUAR 2013
VSEBINA
AKTI
1. OBVEZNA RAZLAGA Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne
cone Čeplje ČE02-3/2

Številka 28/2013
OBVEZNO R AZLAGO
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012)
1. člen
(predmet obvezne razlage)

3. SKLEP o uskladitvi cene zimske službe za sezono
2012/2013

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012) v 11. členu opredeljuje
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, v 12. členu
zasnovo okolice in v 35. členu dopustna odstopanja od
načrtovanih rešitev.

4. SKLEP o dopolnitvi Načrta razvojnih programov
2011 - 2014

2. člen
(obvezna razlaga 11. člena Odloka)

5. SKLEP o spremembi Načrta razvojnih programov
2011 - 2014

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
11. člena Odloka, točke Tlorisni gabarit, ki se glasi:
Funkcija območja je gradnja poslovnih objektov s
pripadajočo zunanjo ureditvijo. Z optimalno izrabo prostora
se predvidena gradnja poslovnega objekta ne navezuje
samo na območje za razvoj objekta, ki je določen v grafični
prilogi »Načrt ureditve« (št. lista 2.2), ampak se če to
narekuje tehnologija predvidenega objekta razširi na
celotno parcelo.

2. SKLEP o ukinitvi javnega dobra

OBJAVE
6. RAZPIS pogojev in roka dajanja pobud in predlogov
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012

ZAPISNIKI

3. člen
(obvezna razlaga 12. člena Odloka)

7. ZAPISNIK 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
8. ZAPISNIK 10. (korespondenčne) seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

OBVESTILA
9. OBVESTILO zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

AKTI
1. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) in Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni
list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01) je Občinski svet Občine
Vransko na 14. redni seji dne 19.2.2013 sprejel
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Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
12. člena Odloka, ki se glasi:
Zelene površine ki so prikazane na grafični prilogi »Načrt
ureditve« (št. lista 2.2) in opisane v tekstu OPPN z odlokom
nikjer ne določa točne velikosti oziroma, da se zelene
površine glede na prikazano grafiko ne smejo spreminjati.
Iz tega sledi, da se zaradi razširitve objekta z zunanjo
ureditvijo izven območja za razvoj objekta tudi le te
spreminjajo in se prilagajajo funkciji predvidenega objekta z
zunanjo ureditvijo s tem da se upoštevajo okoljski pogoji ob
upoštevanju tovrstnih predpisov ter se izvajajo v okviru
parcele.
4. člen
(obvezna razlaga 35. člena Odloka)
Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago
35. člena Odloka, ki se glasi:
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev objekta z
zunanjo ureditvijo glede na grafiko (list 2.2 Načrt ureditve)
se smatra kot prilagajanje stanju na terenu oziroma
izboljšanju tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega in
okoljevarstvenega vidika in se spreminjajo na priloženo
grafiko OPPN ter se izvajajo v okviru parcele.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
5. člen
(začetek veljavnosti obvezne razlage)
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
• 33,00 €/uro za pluženje in
• 30,00 €/uro za posipanje.
Številka: 3546/2013-04
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka: 3505-01/2010-03-1
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 20112014

2. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
SKLEP
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se dopolni
kot sledi:
19 Izobraževanje

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
• parc. št. 1307/21 (ID 6114732) k.o. 1014 Ločica in
• parc. št. 1307/20 (ID 6114731) k.o. 1014 Ločica.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB189-13-0002 Energetska sanacija vrtca Vransko

II.
Začetek financiranja: 01.01.2014
Lastninska pravica iz točke 1 preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, matična številka 1357778000.

Konec financiranja: 31.12.2014
Vrednost projekta: 119.600 EUR

Številka: 7113-12/2011
Vransko, 19. 2. 2013

Proračunski viri:
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o uskladitvi cene zimske službe za sezono
2012/2013
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
SKLEP
I.
Zaradi višjih cen naftnih derivatov in prilagoditve ceni
storitev zimske službe v sosednjih občinah, se cene storitev
izvajanja zimske službe v Občini Vransko uskladijo tako, da
se za sezono 2012/2013 povišajo za 10 %.
II.
Cene storitev zimske službe za sezono 2012/2013 tako
znašajo:

Leto 2014
(v EUR)

PV – Transfer iz državnega
proračuna

83.300

PV – Lastna proračunska
sredstva

36.300

Viri skupaj

119.600

Številka: 410/2013
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov
2011-2014
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko
št. 21/2012) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 19. 2. 2013 sprejel naslednji
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013

SKLEP
Načrt razvojnih programov – NRP 2011 - 2014 se spremeni
kot sledi:
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest
OB189-12-0007 Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija –
Vransko s pripadajočo rekreacijsko potjo
Začetek financiranja: 01.02.2013
Konec financiranja: 31.01.2014

2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s
katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem,
kulturnem in športnem področju ter za dosežke na
drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko
občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2012
največ pet (5) dobitnikov plaket.
II.

Vrednost projekta: 499.467 EUR
Proračunski viri:

1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih
človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, lahko
predlaga občinskemu svetu za leto 2012 največ tri (3)
dobitnike grbov.

Leto 2013
(v EUR)

Leto 2014
(v EUR)

PV – Transfer iz državnega
proračuna

103.000

103.000

PV – Lastna proračunska
sredstva

23.712

23.712

0

246.043

126.712

372.755

PRIZNANJA Občine Vransko se lahko
podeli
posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
Priznanja se izročajo slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko
dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
IV.

PV – EU sredstva

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
Viri skupaj

Številka: 410/2013
Vransko, 19. 2. 2013
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

• naziv in naslov pobudnika,
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma
naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja,
skupnosti, društva,
• utemeljitev predloga.
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:

OBJAVE
6. Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov
za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012

Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
RAZPISUJE
pogoje in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko:
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a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero
priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na
tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za
priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z
navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo
podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih
se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine
Vransko za leto 2012 sprejema Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59,
3305 Vransko, do vključno 22. marca 2013 do 13. ure.
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo
vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi
pogoji, ter predloge, ki bodo prispeli po razpisanem
roku, komisija NE bo obravnavala.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Številka: 012/2013
Vransko, 15. 2. 2013
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.

ZAPISNIKI
7. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 19. 2. 2013, ob 19. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov
energije, Vransko 66a.

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):
- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Jože Matko,
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik, Janez Lencl,
Anton Homšak, Nataša Urankar;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka
Kramar, Mateja Godler;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik
- predstavniki medijev in
- ostali vabljeni:
- Mirko HIRCI, Latkova vas 138, 3312 Prebold (k 2. točki
dnevnega reda)
- bivši zaposleni INDE , proizvodnja usnja in usnjene
konfekcije d.d. - v likvidaciji (k 2. točki dnevnega reda)- glej
listo prisotnosti
Opravičeno odsotni:
- člani Občinskega sveta: Nataša Juhart
- ostali: Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko - Tabor
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan predlaga sprejem dnevnega reda, kot je bilo
navedeno v vabilu. Ker ni pripomb, svetniki z glasovanjem:
10 glasov ZA, 0 proti, sprejmejo naslednji
Sklep št. 235
Sprejme se naslednji dnevni red 14. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje z
dne 04.12.2012 in 8. in 9. korespondenčne seje
2. Informacija o poteku likvidacijskega postopka INDE d.d.
v likvidaciji
3. Pobude in vprašanja svetnikov
4. Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in
vzdrževanju dela gospodarske javne infrastrukture v skupni
rabi
5. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)
6. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi VIZ GŠ
Risto Savin Žalec
7. Dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP 2011 –

URADNE OBJAVE Občine Vransko
2014
8. Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov – NRP
2011-2014
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Sklep o spremembi cene zimskega vzdrževanja cest
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne,
in 8. in 9. korespondenčne seje
Pripomb na predložene zapisnike 13. redne seje, 8. in 9.
izredne ni, zato sledi glasovanje o potrditvi zapisnikov v
predloženem besedilu:
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 13. redne seje
- 10 glasov ZA 8. korespondenčne seje in
- 10 glasov ZA 9. korespondenčne seje.
Sklep št. 236
Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 4.12.2012 v
predloženem besedilu.
Sklep št. 237
Potrdi se zapisnik 8. korespondenčne seje z dne 19.12 do
20.12.2012 v predloženem besedilu.
Sklep št. 238
Potrdi se zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 9.1. do
11.1.2013 v predloženem besedilu.
Ad2: Informacija o poteku likvidacijskega postopka
INDE d.d. v likvidaciji
Uvodno besedo z obrazložitvijo odločitve za obravnavo
problematike na občinskem svetu poda župan; v
nadaljevanju poda predlog poteka (način) podajanja
informacij s strani vseh deležnikov, pove, da se seja snema
ter nato preda besedo g. Hirciju.
Le ta v nadaljevanju 45 minut prisotnim v kronološkem
zaporedju poda svoje aktivnosti v času od vstopa v podjetje
na željo zaposlenih leta 2008, do dne 1.7.2010, ko je
odstopil s funkcije. Z lastnega vidika pojasni svojo vlogo na
vseh funkcijah, ki jih je opravljal (ustanovitev in zastopanje
zaposlenih v sindikatu SKEI, članstva v Nadzornem svetu
in nato vodenju Nadzornega sveta podjetja, direktor
podjetja) predvsem pa delo, ki ga je v težkem obdobju
opravil, da bi zagotovil normalno poslovanje podjetja in bil v
tem času vseskozi v nasprotju z interesi uprave. Za
izplačilo plač zaposlenim je nazadnje vložil tudi lastna
finančna sredstva in zastavil osebno premoženje. V
likvidacijskem postopku tako nastopa kot upnik, skupaj z
zaposlenimi.
Po izvajanju g. Mirka Hircija župan pove, da je vabljeni
Iztok Kocijančič opravičil svojo neudeležbo na današnji seji
ter v nadaljevanju
glasno prebere dopis, ki ga je na
Občino Vransko naslovila Odvetniška pisarna Jereb iz
Kranja in je prispelo po e-pošti po zaključku delovnega
časa. V pojasnilu odvetniška pisarna poudari, da je
postopek likvidacije v teku, da se je večji del premičnega
premoženja vnovčil, da pa bistveno premoženje za
poplačilo upnikov predstavlja nepremično premoženje
družbe INDE d.d.. Do danes se nepremično premoženje
zaradi razmer na trgu ni moglo prodati, zato se je
likvidacijski upravitelj odločil za najem odvetniške pomoči,
ki je specializirana na področju likvidacijskih postopkov in
postopkov zaradi insolventnosti. Odvetniška pisarna je
5.2.2013 pristopila k postopku zaključevanja likvidacije v
smislu pravne pomoči likvidacijskemu upravitelju, da se
poleg prodaje nepremičnin na trgu, pripravi vzporedna
metoda/ rešitev zaključka likvidacijskega postopka, ki
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predvideva način poplačila upnikov v celoti. Prav tako
pisarna sporoča, da se bo v kratkem najavila na Občini
Vransko z namenom predstavitve modela zaključka
likvidacijskega postopka.
Nato župan odpre razpravo, v kateri so sodelovali:
- Odvetnik Vanja Radanovič iz Ljubljane – zastopnik
zaposlenih – z vprašanji gospodu Hirciju: ali ste vedeli za
300.000 EUR posojila Italijanski firmi, ali ste ukrepali
(izterjava), kje je denar, 150.000 EUR, ki ga je država
namenila podjetju za sanacijo po poplavi in koliko je
znašala skupna višina najetih kreditov pri bankah? G. Hirci
pove, da je za posojilo zvedel kasneje, da tožba ni bila
vložena, ves denar, ki pa je prihajal na račun podjetja iz
katerega koli naslova, pa je šel za odplačilo kreditov
(blokada računa s strani bank);
- Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije
Slovenije - STUPIS Celje, g. Turk Forto, pove, da so
opozarjali g. Hircija, naj zaposlene iz firme INDE ne
vključuje v Sindikat kovinske in elektro industrije Slovenije
– SKEI, čeprav so bile za zaposlene kolektivne pogodbe tu
ugodnejše, vendar ni upošteval njihovega mnenja, niti
mnenja pravnikov, ki so menili, da bi ob dolgoletni tradiciji
in znanju zaposlenih podjetje v manjšem obsegu lahko še
vedno poslovalo in bilo pri tem uspešno;
- Darko Kramar - zastopnik mame Marije Kramar pove, da
je pričakoval odgovore na zastavljena pisna vprašanja in jih
od g. Hircija ni dobil in sicer: kolikšen je njegov lastniški
delež v podjetju in koliko je zanj plačal ? G. Hirci na
vprašanje ni želel odgovoriti in je mnenja, da kot upnik iz
likvidacijske mase ne bo ničesar dobil povrnjenega;
V nadaljevanju so v razpravi sodelovali še Podbregar Olga,
Andreja Kapus, Marija Golobič in Fanika Štrumbelj, ki
zahteva odgovor, kam je šel denar od prodaje premičnin
(zaloge izdelkov -1000 jaken- strojev, ter opreme), da bi
ga. Orehovec kot računovodja to morala vedeti, pa noče
povedati, zato se naj vprašanje posreduje likvidacijskemu
upravitelju;
Sledi še razprava članov Občinskega sveta, v kateri so
sodelovali Vladimir Rančigaj, ki poudari, da je kot dolgoletni
sindikalni funkcionar zgrožen nad vlogo g. Hircija v podjetju
INDE, saj je istočasno opravljal nezdružljive funkcije in ni
nastopal kot sindikalni zaupnik zaposlenih, Aleksander
Reberšek z ponudbo za pomoč zaposlenim in Janez Lencl
z ugotovitvijo, da zaposleni niti prej, kakor tudi v tem
trenutku niso enotnega mnenja, kar je slabo.
Župan nato točko zaključi z ugotovitvijo, da je bila
izmenjava mnenj in pridobitev določenih informacij za vse
udeležence koristna in obljubi zaposlenim, da bodo o
aktivnostih, za katere bo občina vedela, pravočasno
obveščeni.
Tonski zapis razprave je dosegljiv na povezavi
www.mojaobcina.si/vransko.
Ad3: Pobude in vprašanja svetnikov
a / Marjan Pečovnik, vloženi pisni pobudi:
- kakšne so aktivnosti po posredovanju občine na območno
pisarno Agencije RS za okolje Celje v zvezi s pripravljalnimi
deli za izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici in
- kakšno je sporočilo Agencije RS zaradi nečiščenja struge
Merinščice in Podgrajščice, saj je s tem poplavna
ogroženost trga Vransko čedalje večja?
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Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Odgovor župana:
- Priprava projektne naloge za PGD in PZI za suhi
zadrževalnik na Merinščici je v teku. Firmi Marsi d.o.o.
svetovanje in inženiring, Cesta na Brdo 131, Ljubljana smo
posredovali
naslove
dajalcev
projektnih
pogojev.
Ocenjujem ,da priprava projektov poteka v skladu z
sprejetim rokovnikom.
- Glede nadaljevanja čiščenja struge Merinščice in
Podgrajščice ni nič novega. Vprašanje kdaj se bo
obljubljeno čiščenje struge Merinščice in Podgrajščice
nadaljevalo pa bomo posredovali območni izpostavi ARSO
v Celje.
b / Aleksander Reberšek, vprašanje: glede na informacijo,
ki je bila podana na občnem zboru PGD Prekopa, da bo
novo vozilo za PGD Vransko stalo 250.000,00€ me zanima,
kdaj pride na vrsto PGD Prekopa? Naše vozilo je v zelo
slabem stanju, staro je okoli 50 let in vsako leto predstavlja
zelo velik strošek za popravilo, pa tudi rezervne dele vse
težje najdemo; predvidevam, da mi boste odgovorili, da so
bile zadeve potrjene na Občinskem poveljstvu, pa vendar
gre tukaj na prvem mestu za požarno varnost naših
krajanov.
Odgovor župana: Vaša ugotovitev, da o tem odloča
gasilsko poveljstvo občine je točna. Vaše vprašanje bomo
posredovali poveljniku GPO Vransko.
c / Janez Lencl: opozori na nespoštovanje predpisov, saj se
sejemska dejavnost in parkiranje v trgu Vransko izvaja kar
na javnih površinah, kar je nesprejemljivo. Zahteva odgovor
župana, kateri pravni akti v občini to urejujejo, zakaj se ne
spoštujejo in kdo vrši nadzor.
Odgovor župana: ve, da je bil to problem januarja letos, ko
je na isto soboto potekalo v OŠ državno tekmovanje
planincev s preko 100 udeleženci iz celotne Slovenije in
sejem rabljene motoristične opreme pri muzeju motociklov.
Zaradi velike mase udeležencev obeh prireditev je bilo
nekaj manjših problemov s pretočnostjo v prometu, vendar
po njegovem mnenju večjih motenj ni bilo; poudari, da če bi
dosledno spoštovali predpise, ne bi mogli izvesti skoraj
nobene večje prireditve v kraju (karneval, koncerti, vranski
poletni večeri ipd), prav tako nimajo dovolj parkirišč podjetja
in gostilne kot so kmetijska zadruga, pošta, frizer, Mercator
trgovina itd.., pa čeprav je občina v preteklosti uredila preko
200 parkirnih mest (pri vrtcu, športni dvorani, kulturnem
domu, zdravstveni postaji); problematiko urejajo naslednji
pravni akti: Odlok o javnih cestah, Odlok o javnem redu in
miru in Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«. G.
Lencl s podanim odgovorom ni zadovoljen in od župana
zahteva, da se današnja zahteva šteje kot prijava za
ukrepanje, kar naj se zapiše v zapisnik.
d / Vlado Rančigaj: ugotavlja, da ob izgradnji plinovoda ni
nobenih pritožb lastnikov zemljišč, kar kaže na dobro
organizacijo; ker pa se uporabljajo tudi nekatere druge poti,
ga zanima, ali bodo le te po izgradnji ostale oz. se bodo
sanirale? Odg. župana: Narejen je bil monitoring, pred
izgradnjo je bilo evidentirano stanje infrastrukture, po
izgradnji se bo ugotavljal obseg nastalih poškodb, ki jih bo
investitor izgradnje plinovoda odpravil.
Ad4: Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju,
obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi
Obrazložitev točke poda župan in predlaga Občinskemu
svetu, da potrdi pogodbo v predloženem besedilu in
pooblasti župana za podpis pogodbe.

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Sledi razprava:
a/ Pečovnik Miha:
- vprašanje 1. člen: cenitev ni potrebna, kaj to pomeni?
Odg. Vrednost je zavedena v poslovnih knjigah, prenaša se
knjižna vrednost; iz Priloge 1 pa je razvidno, kateri
elementi jo sestavljajo;
- predlaga spremembo 2. odstavka 10. člena, zaradi jasne
dikcije: da so vse spremembe možne le s sklenitvijo aneksa
k tej pogodbi.
- Lencl: ali občini Polzela in Braslovče soglašata s to
pogodbo? Odgovor župana: da.
- Sedeljšak: rezerva 20 m3 - ali je tudi vključena v prenos?
Da, vsa vodna dovoljenja so vključena.
Po končani razpravi sledi glasovanje:
- o spremembi besedila 2. odstavka 10. člena : 10 glasov
ZA sprejem
Sklep št. 239
Spremeni se 2. odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Pogodba v delu, ki se nanaša na skupno vzdrževanje in
obnavljanje, velja nedoločen čas, tudi po obnovi
infrastrukture iz Priloge 1 te pogodbe, če se pogodbeni
stranki ob obnovi ne dogovorita drugače ali v primeru
spremembe predpisov. Vsaka sprememba razmerij se
spremeni le z aneksom k tej pogodbi.«

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Sklep št. 242
Občinski svet soglaša, da se Spremembe in dopolnitve
odloka o ustanovitvi VIZ Glasbene šole Risto Savin Žalec
sprejmejo po hitrem postopku.
Sklep št. 243
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve odloka o
ustanovitvi VIZ Glasbene šole Risto Savin Žalec z
upoštevanjem spremembe 2. člena, ki se glasi: »Ta odlok
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in Občinskem informatorju – Uradne
objave Občine Vransko.«
Odlok se objavi v uradnem glasilu občine po sprejemu na
vseh občinskih svetih občin SSD.
Ad7: Dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP
2011 – 2014
Obrazložitev točke poda župan. Potrebno ga je prilagoditi
zaradi prijave na javni razpis za energetsko sanacijo stavb,
konkretno vrtca.
Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi,
sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 244
Sprejme se dopolnitev Načrta razvojnih programov – NRP
2011 – 2014 v predloženem besedilu.

- Glasovanje o potrditvi pogodbe in pooblastilu župana za
podpis : 10 glasov ZA sprejem

Dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine.

Sklep št. 240
Potrdi se Pogodba o ureditvi lastništva, upravljanju,
obnavljanju in vzdrževanju dela gospodarske javne
infrastrukture v skupni rabi, sklenjena med Občini Vransko
(odsvojitelj) in Občino Braslovče in Občino Polzela
(pridobitelja) ter Javnim komunalnim podjetjem Žalec d.o.o.
(upravljavec) z upoštevanjem spremembe 2. odstavka 10.
člena predloga pogodbe.

Ad8: Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov –
NRP 2011 - 2014

Pooblasti se župana Franca Sušnika za podpis pogodbe.

- 10 glasov ZA sprejem sklepa.

Ad5: Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje
ČE02-3/2 (Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)

Sklep št. 245
Sprejme se Sklep o spremembi Načrta razvojnih
programov – NRP 2011-2014 v predloženem besedilu.
Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.

Obrazložitev točke poda župan. V času od sprejema odloka
je firma Gomark povečala obseg poslovanja, dodatno želi
umestiti in urediti parkirna mesta, zato je potrebno sprejeti
predlog sklepa. Investitor to nujno potrebuje za pridobitev
gradbenega dovoljena. Nato odpre razpravo. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem
Sklep št. 241
Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone
Čeplje z oznako ČE02-3/2 v predloženem besedilu.
Obvezna razlaga se objavi v uradnem glasilu občine.
Ad6: Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi
VIZ GŠ Risto Savin Žalec
Obrazložitev točke poda župan, nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa

Obrazložitev točke poda župan. Gre za cesto RopasijaVransko, rekreacijska pot do Podgrada je dodatna sinergija
projekta (turizem, itd.) pri prijavi na javni razpis.
Nato odpre razpravo, v kateri sodelujeta Matko Jože in
Vlado Rančigaj. Sledi glasovanje:

Ad9: Sklep o ukinitvi javnega dobra
Obrazložitev točke poda župan, nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem sklepa
Sklep št. 246
Sprejme se Sklep o ukinitvi javnega dobra v predloženem
besedilu. Sklep se objavi v uradnem glasilu občine.
Ad10: Sklep o spremembi cene zimskega vzdrževanja
cest
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem
Sklep št. 247
Potrdi se povišana cena storitve zimske službe za sezono
2012/2013 in sicer v višini 33,00 €/uro za pluženje in 30,00
€/uro za posipanje.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad11: Razno
/

Številka 28/2013 – 28. 2. 2013
Ugotovi se, da je vseh pet članov komisije (e-odgovori in 1x
originalna glasovnica so priloga temu zapisniku) glasovalo
ZA sprejem predloga sklepa.

Seja je bila zaključena ob 22. uri.
Številka: 0320/2013-02
Vransko, 20. 2. 2013
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5.0 Na osnovi navedenega glasovanja se ugotovi, da je
soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep št. 32
Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 22. marec 2013.
Razpis se objavi v uradnem glasilu Občinski Informator
Občine Vransko - Uradne objave.

8. Zapisnik 10. (korespondenčne) seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Številka: 012/2013-02
Vransko, 19. 2. 2013

ZAPISNIK
10. (korespondenčne) seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,
ki je potekala v sredo, 13.2.2013 od 8.30 ure, do petka,
15.2.3013 do 13. ure po elektronski pošti.

Zapisala
Jadranka Kramar l. r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.

1.0 Splošno

OBVESTILA
Članom komisije (Lencl, Juhart, Bogatajj, Reberšek,
Rančigaj) je bilo gradivo v e-obliki posredovano 13.2.2013
na e-naslove. Gradivo je vsebovalo: vabilo, predlog sklepa
z obrazložitvijo in glasovnico. O predlogu sklepa so člani
odločali tako, da so svojo voljo izrazili tako, da je bilo iz
ustrezne označitve besedice DA ali NE njihova odločitev
nedvoumna. Odločitev (izpolnjeno glasovnico) so
posredovali v e-obliki na mail jadranka.kramar@vransko.si;
ali obcina.vransko@vransko.si; v roku, ki je določen, to je
15.2.2013 do 13. ure.
2.0 Dnevni red:
a / Razpis pogojev in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012
3.0 Predlog sklepa za odločanje, izpisan na glasovnici:
»Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 22. marec 2013.
Razpis se objavi v uradnem glasilu Občinski Informator
Občine Vransko - Uradne objave.«
4.0 Ugotovitev:

9. Obvestilo zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča obveščamo, da bodo v prihodnjih dneh po pošti
prejeli obvestilo Občine Vransko o spremembi podatka o
površini stanovanjske stavbe za plačilo NUSZ.
Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 124/08 in 106/09), občina podatke za namene
dopolnjevanja in posodabljanja baze podatkov zavezancev
za plačilo NUSZ pridobiva podatke iz uradnih evidenc.
Glede na to, da je Geodetska Uprava RS s popisom
nepremičnin in obveščanjem vzpostavila uradno evidenco
»Register nepremičnin«, v katerem se vodijo podatki o
površinah stavb, se bo za izračun NUSZ upošteval podatek
o površini kot se vodi v navedenem registru (javni vpogled:
http://prostor3.gov.si).
Za izračun NUSZ se upošteva podatek o neto tlorisni
površini (seštevek vseh zaprtih prostorov, vključujoč vse
pomožne in tehnične prostore), od katere se odšteje
morebitna površina odprtih prostorov (balkon, terasa).
V kolikor smatrate, da navedena površina GURS bistveno
odstopa od dejanskega stanja, predlagamo, da preverite
podatek v Registru nepremičnin http://prostor3.gov.si (ali
osebno na GURS, Geodetski pisarni Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec).

Štirje člani so posredovali e-odgovore, en član je dostavil
glasovnico v fizični obliki. Glasovanje je bilo zaključeno dne
15.2.2013 ob 13. uri.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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