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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 26. APRIL 2013               Številka 30/2013               

V S E B I N A 

AKTI   
 
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko 

2. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

3. SKLEP o   imenovanju predstavnice soustanoviteljic 
v Svet JZ MSK Žalec 

OBJAVE 
 
4. PREČIŠČENO BESEDILO POROČILA o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko v letu 2011 in v začetku leta 2012 
 
5. POROČILO o zakonitosti in smotrnosti poslovanja 
Energetike Projekt d.o.o. in Občine Vransko  

ZAPISNIKI    
 
6. ZAPISNIK 15. redne seje Občinskega sveta 
 
7. ZAPISNIK 10. korespondenčne seje Občinskega 
sveta  
 
8. ZAPISNIK 11. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

OBVESTILA 
 
9. OBVESTILO o objavi pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo 
– Vodice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTI 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko , št. 21/12) je Občinski svet 
Občine Vransko na 15. redni seji dne 16.04.2013 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko 

 
1. člen 

       
Drugi odstavek, 12. člena, točka dve (2) Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 96/09) se 
spremeni tako, da se glasi: 
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 
faktorji dejavnosti K (dejavnost): 
 
CC-SI opis faktor 
111 enostanovanjske stavbe 0,7 
1121 dvostanovanjske stavbe                              1,0 
112 večstanovanjske stavbe                              1,3 
121 gostinske stavbe                                         1,3 
12201 stavbe javne uprave                                    1,0 
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic                  1,3 
12203 druge upravne in pisarniške stavbe             1,3 
123 trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti 
 

1,3 

124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij 

1,3 

125 industrijske stavbe in skladišča                   0,35 
126 stavbe splošnega družbenega pomena        0,7 
127 druge ne stanovanjske stavbe                  0,7 
- vse ostale vrste objektov                                1,0 
 

2. člen 
 

Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 96/09) ostanejo nespremenjene. 
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3. člen 
 

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 

 
Številka: 3500/2009 (1) 
Vransko, 16. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

Na podlagi 37. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur .l. RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski 
svet Občine Vransko na  15. redni seji dne 16.04.2013 
sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč družini na 

domu v Občini Vransko za leto 2013 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 13,69 EUR na uro 
storitve od 01.03.2013 dalje. 

2. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša 8,18 EUR/uro. 

3. 

Cena za uporabnika storitve je 5,51 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo.  

4. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporablja pa se  od 01. marca 2013 dalje 
do sprejema novega sklepa. 

Številka: 1221/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic 
v Svet JZ MSK Žalec 
 
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 
21/12) in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. RS, št. 
11/08), je Občinski svet Občine Vransko na 15. redni 
seji dne 16.04.2013 sprejel 
 

S K L E P 
o   imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet 

JZ MSK Žalec 
 

I. 
 

V Svet javnega zavoda MSK Žalec se za mandatno 
obdobje 5 let kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor  imenuje 
ga. Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

 
II. 
 

Sklep začne veljati 15 dni po objavi  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 0140/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 

 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

OBJAVE 

4. Prečiščeno besedilo Poročila o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko v letu 2011 in v začetku leta 2012 

 
1. POVZETEK 

 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (v nadaljevanju: 
zavod), je ustanovljen z odlokom s strani Občine Vransko. 
Zavod je porabnik občinskih proračunskih sredstev zato je 
nadzorni odbor ugotavljal zakonitost in smotrnost uporabe 
le-teh. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavod ne 
izkorišča vseh možnosti, ki jih nudi zakonodaja na področjih 
na katerih je ustanovljen. Vsi dokumenti zavoda so prirejeni 
kulturnim predpisom, zato NO predlaga občinskemu svetu 
in zavodu, da določi strategijo, katero naj zasleduje zavod 
in ustrezno uredi dokumente, ki se nanašajo na zavod. Pri 
delovnopravnih zadevah je NO ugotovil določene kršitve v 
zvezi s povečanim obsegom dela, obračunavanjem potnih 
stroškov in nepojasnjenega plačila določenega zneska. V 
zvezi s projektom Skate park so bile ugotovljene  
pomanjkljivosti v zvezi z izvedbo javnega  naročanja in 
gradnjo objekta. Zavod ima v zvezi s posli relativno 
neurejeno dokumentacijo. Ima še nekaj odprtih obveznosti, 
prav tako pa je s strani občine prejel več, kot bi na podlagi 
pogodbe lahko. Prav tako je NO mnenja, da bi glede na 
stroške občine lahko bila tržna dejavnost zavoda 
učinkovitejša. 
 
* Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (MENI – Občina Vransko – 
Nadzorni odbor). 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Miha Pečovnik l. r. 
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5. Poročilo o zakonitosti in smotrnosti poslovanja 
Energetike Projekt d.o.o. in Občine Vransko 
 
1. POVZETEK 
 
V postopku so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se tičejo 
predvsem aktov nadzorovanih oseb. NO predlaga občini in 
Energetiki projekt, da popravita odlok za izvajanje javne 
službe, koncesijsko pogodbo in splošne pogoje v skladu z 
izdanim poročilom. Bistvene pomanjkljivosti se tičejo 
predvsem pomanjkanja določb o pristojnosti nadzora 
občinskih organov v odloku, pomanjkanje določb 
koncesijske pogodbe o prenosu infrastrukture ob rednem 
ali izrednem prenehanju koncesije, določitev koncesijske 
dajatve v koncesijski pogodbi in določitev gradnje 
infrastrukture ter pomanjkanje nekaterih vsebin splošnih 
pogojev. 
 
* Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (MENI – Občina Vransko – 
Nadzorni odbor). 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Miha Pečovnik l. r. 
 

ZAPISNIKI 

6. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki je bila v torek, 16.04.2013, 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, Mihaela Zupančič 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik 
- predstavniki medijev (Ksenija Rozman) 
- ostali vabljeni: Jolanda Železnik, direktorica MSK Žalec;  
Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko – Tabor;  Gorazd 
Kozmus, direktor Glasbene šole Risto Savin Žalec; Marjan 
Golob, direktor Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate 
Žalec; Franja Centrih, direktorica UPI Ljudska univerza 
Žalec in Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 19. uri 
prisotni vsi  člani Občinskega sveta,  zato je seja sklepčna. 

Predlaga razširitev DR: tč 9; glasovanje 10 x za glasovanje 
11 x za 

• Sprejem dnevnega reda: 

Po uvodnem pozdravu župan predlaga razširitev dnevnega 
reda z novo točko 9 Seznanitev s poročili Nadzornega 
odbora in predlog obrazloži, ter predlaga, da občinski svet 
glasuje o razširitvi, nato pa o dnevnem redu v celoti.  

Ker ni pripomb, sledi glasovanje: 
1. o predlogu razširitve dnevnega reda z novo točko 9:   
11 glasov ZA , 0 proti 
2. o dnevnem redu v celoti: 11 glasova ZA, 0 proti.  

Sklep št. 250 
Potrdi se predlog župana za razširitev dnevnega reda z 
novo točko 9:  Seznanitev z dokončnimi poročili 
Nadzornega odbora: 

• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012 

• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 

Sklep št. 251 
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 15. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje z 
dne 19.02.2012 in 10. korespondenčne seje 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 
2012 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
5. Sklep o spremembi območja stavbnih zemljišč 
6. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja o delu za 
leto 2012 
7. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 
8. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ MSK 
Žalec  
9. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora: 
• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012, 
• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 
10. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne, 
in 10. korespondenčne seje 

Zapisniki so bili posredovani z vabilom. Župan odpre 
razpravo. Pripomb na predložene zapisnike ni, zato sledi 
glasovanje: 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 14. redne seje 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 10. korespondenčne 
seje 

Sklep št. 252  
Potrdita se zapisnika 14. redne seje občinskega sveta  in 
10. korespondenčne seje, oba v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

Aleksander Reberšek poda vprašanja kot sledi: 
1. Kaj se dogaja s podjetjem KIV Vransko? Lahko Občina 
kakorkoli še pomaga tem delavcem in pomaga pri rešitvi 
podjetja in reši delovna mesta? 
2. Opažam, da je predvsem ob dopoldanskem času gneča 
v okolici Pošte, Banke, Občine in Kmetijske zadruge. Lahko 
Občina Vransko zagotovi še kakšno parkirno mesto v 
bližini? Zanima me, če bi bilo možno odkupiti zemljišče ob 
vrtu Oset – Virjent in narediti pločnik ali kakšno parkirno 
mesto, ker tako kot je sedaj kazi okolico. Trenutno pa 
predlagam, da se posuje s peskom. 

Na vprašanji odgovori župan: 

1. o situaciji KIV-a pove, da še nima vseh najnovejših 
informacij in bo odgovor na vprašanje občinskemu svetu 
posredoval v pisni obliki; 
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2. v zvezi odkupa zemljišča: občina se je o možnosti 
pridobitve zemljišča že pogovarjala z lastnico. Tatjano 
Furman, vendar je cena zemljišča odločno previsoka, glede 
na ceno sosednjih zemljišč, ki smo jih pridobili za potrebe 
izgradnje infrastrukture (npr. Pečovnik, Filač ipd.) 

Ad3: Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov 
za leto 2012 

Župan se zahvali predstavnikom javnih zavodov za 
udeležbo ter predlaga, da najprej poslušamo strnjeno 
predstavitev poročila  s strani predstavnikov zavodov, nato 
sledi razprava po posameznih  poročilih ter na koncu 
sprejem sklepa o seznanitvi s podanimi poročili. Pripomb 
na predlog ni, zato preda besedo 

a/ Majdi Pikl, OŠ Vransko-Tabor, ki  poudari uspešno 
poslovanje zavoda, racionalnost v poslovanju in   usklajeno 
delovanje z usmeritvami soustanoviteljic. Predstavi 
najpomembnejše izvedene projekte, od katerih je  ostal 
nerealiziran projekt ureditve vrta, kar bo storjeno v tem 
šolskem letu. Z veseljem pričakujejo tudi  energetsko 
sanacijo šole in ureditev/pridobitev  novih prostorov. 
Zahvali se za sodelovanje in razumevanje. 

V razpravi, ki je sledila, župan pove,da  je pripravljena vsa 
potrebna dokumentacija za pridobitev finančnih sredstev na 
natečaju , in se čaka samo še na objavo razpisa ter, da v 
celoti še ni zaprta finančna konstrukcija za prostore 
knjižnice, smo pa v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Nato odpre razpravo: vprašanj ni. 

b/ Jolanda Železnik – MSK Žalec, pove, da je knjižnica 
poslovala pozitivno, tudi enota Vransko izkazuje pozitiven 
rezultat. V nadaljevanju poda poudarek na poslovanje in 
dogajanje na enoti Vransko. Čas odprtosti ostaja 
nespremenjen, vse bolj se uporablja virtualne knjižnične 
storitve. Povečuje se število aktivnih članov (18,5 %),v letu 
2012 so izvedli veliko prireditev in raznih dogodkov, ki jih je 
obiskalo 1.048 obiskovalcev (razstave, pravljične ure ipd); 
nabavljeno je bilo tudi nekaj opreme. Najbolj jih veseli, da  
postajajo tehnološko napredna knjižnica. Svetnikom in 
občini se zahvali za sodelovanje in financiranje. 

V razpravi, ki je sledila, župan poudari, da je  v uspeh enote 
Vransko vgrajen tudi velik trud ge. Valerije Jerman, da pa 
imamo kar nekaj težav, saj  knjižnica  ni dostopna gibalno 
oviranim osebam, zato je potrebno razmisliti o ustreznejših 
prostorih. Drugih vprašanj ni bilo. 

c/ Franja Centrih – UPI Žalec: pove, da je zavod posloval 
pozitivno, s 13.756 eur presežka. Zaposlenih je 19 oseb, od 
tega 13 redno, ostalo javna dela;  večino prihodkov 
ustvarijo na trgu -  razmerje 80 %: 20 % v korist tržne 
dejavnosti; največ s projektnim delom; uspešno črpajo eu 
sredstva, zato je veliko programov za občane brezplačnih, 
na kar so ponosni ( računalniška pismenost, dvig ravni 
pismenosti, program izzivi podeželja). Dobro sodelujejo tudi 
z ZKTŠ Vransko  in UTŽO Vransko. 

Vprašanj po podanem poročilu ni bilo. 

d/ Suzana Felicijan Bratož -  ZKTŠ Vransko: pove, da je 
zavod poslovno leto zaključil  z izgubo, predvsem zaradi 
popravkov knjigovodskih napak/vrednosti, ter, da je njihovo 
poslovanje bilo pod drobnogledom nadzornega odbora. 
Naročili so tudi zunanjo revizijo poslovanja. V nadaljevanju 
poudari izvedene programe (poletne večere, razstave in 
druge dogodke); na področju športa upravljajo  z VŠD in  
izvajajo tržne dejavnosti (smučarski izlet, plesne dejavnosti, 
rojstnodnevna praznovanja ipd.). Programe širijo in 
nadgrajujejo in se trudijo najti vedno nove vsebine. 

Sledi razprava, v kateri Janeza Lencl-a zanima, kako bo 
zavod pokril nastalo izgubo. Župan poda odgovor, da je po 
odloku izgubo dolžna pokriti ustanoviteljica. 

e/ Marjan Golob, ZD dr. J. Potrate Žalec: v zdravstvu 
veljajo stabilizacijski ukrepi, ukrepi zakona za 
uravnoteženje javnih financ junija lani so povzročili padec 
cen za 4,5 % , počasi komaj še poslujejo pozitivno; pridobili 
so nove programe otroške ambulante, fizioterapije in 2 
referenčni ambulanti, s katerimi so izboljšali rezultat. 
Problem ostaja podcenjena služba nujne med. pomoči; 
čeprav na določenih službah že dolgo presegajo preko 30 
% programa (fizioterapija in patronažna služba), ZZZS 
plača le 100 % programa. Več in boljše rezultate 
pričakujejo od postavitve nove mreže javne službe. 

V razpravi, ki je sledila Juhart Nataša poudari pomembnost 
referenčnih ambulant ter vpraša, ali obstaja možnost širitve 
na reševalno službo. Odgovor direktorja je, da verjetno ne, 
že zaradi prostorske stiske, dodatne možnosti bo morda 
prineslo sprejetje mreže javne službe. Vendar poudari, da 
ne vemo kakšna bo naša vloga za naprej. Župan poda 
informacijo, da je danes na Svetu regije bilo povedano, da 
se gre v izgradnjo urgentnega centra. 

Aleksandra Reberška je zanimalo,  kakšna je verjetnost 
pridobitve še ene koncesije za zobozdravstvo? Direktor 
pove, da  zavod nima vpliva na to, vse koncesije so že 
podeljene, zato  je odgovor isti kot prej - odvisno od 
sredstev in postavitve mreže javne službe; 

f/ Gorazd Kozmus – GŠ R. Savin Žalec, poda poročilo, v 
katerem pove, da so 47 članski kolektiv in so medobčinska 
šola- Zahvali se za izpolnjevanje obveznosti in še posebej 
za tolkalno učilnico v prostorih vrtca Vransko; želijo si 
razširiti dejavnost, saj imajo moratorij na vpis učencev je že 
4 leta: država dovoljuje 350 učencev, imajo jih 450, število 
učencev pa še raste. V letu 2012 so poslovali pozitivno, 
želijo si dograditi podstrešje za baletno dejavnost, ki sedaj 
nima ustreznih prostorov. Svetnike seznani tudi s težavami 
glede popravila fasade, za katero je garancija že potekla. 

Vprašanj na podano poročilo ni bilo. 

g/II. OŠ Žalec - župan pove, da je  poročilo zavoda 
objavljeno na spletni strani in da, kot je znano govorimo o 
zavodu, ki ga obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Ker 
predstavnik zavoda ni prisoten, v nadaljevanju pove, da 
ima občina Vransko v zavodu 6 % delež , v letu 2012 pa so 
šolo iz naše občine obiskovali 3 učenci. Vprašanj ni bilo. 

Sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem predloženih poročil 

Sklep št. 253 
Občinski svet se je seznanil z naslednjimi poročili o 
poslovanju javnih zavodov za leto 2012: 
- ZKTŠ Vransko, 
- OŠ Vransko – Tabor, 
- II. OŠ Žalec, 
- Zdravstvenega doma  dr. J. Potrate Žalec, 
- UPI Ljudske univerze Žalec, 
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec in 
- Glasbene šole Risto Savin Žalec. 

Ad4: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko  

Obrazložitev točke poda župan, predlogi sklepa so 
priloženi. Poudari, da gre za manjšo spremembo, kar 
opravičuje hiter postopek sprejema, vendar zelo 
pomembno spremembo, saj gre za prepolovitev % , po 
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katerem se določa plačilo komunalnega prispevka 
investitorjem. Nato odpre razpravo, v kateri g. Lencl v celoti 
podpre predlog ter doda, da misli, da je to prava poteza ob 
pravem času. Župan poudari, da  predlog  predstavlja 
zakonsko dovoljeno pomoč gospodarstvu. 

Sledi glasovanje: - 11 glasov ZA sprejem  

Sklep št. 254 
Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje Občine Vransko 
sprejme po hitrem postopku. 

Sklep št. 255 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko v predloženem besedilu. 
 
Ad5: Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 

Obrazložitev točke poda župan. Poudari, da so predlogu 
dodana vsa mnenja, pričakujemo tudi pozitivno soglasje 
(kot v prejšnjih 2 primerih), da pa se  Sklep  šele po 
pridobitni soglasij pristojnih ministrstev.  Nato odpre 
razpravo, v kateri sodeluje Janez Lencl, ki predlog v celoti 
podpira. 

Ker se nihče več ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: - 
11 glasov ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 256 
Sprejme se Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v 
besedilu predloga: 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 
21/12) in 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Ur. list RS, 
št. 57/2012 in ZPNačrt-C, Ur. list RS, št. 109/2012) je 
občinski svet na 15. redni seji dne 16.04.2013 sprejel: 
»Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč«. 
 
Ta sklep dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list 
RS št. 38/08). 

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko: 
1. se v območje stavbnih zemljišč z oznako A dodatno 
vključi del parc. št. 134 k.o. Prekopa za potrebe izgradnje 
koritastega silosa v velikosti 500 m2 

2. se območje stavbnih zemljišč z oznako SK razširi na del 
parc. št. 7/1 in 7/2 k.o. Prekopa za potrebe izgradnje  lope 
za shranjevanje bal sena. 

3. se območje stavbnih zemljišč z oznako SS razširi še na 
del parc. št. 85/2 in 86 k.o. Jeronim za izgradnjo poslovno 
stanovanjskega objekta. 

Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu 
znaša skupaj 2.060 rn2 in je natančno razvidna iz grafične 
priloge k temu sklepu. 

Ta sklep se pošije Ministrstvu, pristojnemu za prostor in 
Ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1. odstavku 
29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/20 12) in 
ZPNačrt-C (Uradni. list RS, št. 109/2012). 

Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega odstavka 
tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnih objavah občine 
Vransko in na spletni strani Občine. 

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje 
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnih objavah Občine. 

Ad6: Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

Obrazložitev predloga cene pomoči na domu poda 
direktorica občinske uprave, župan pa v nadaljevanju 
predstavi ključne poudarke poročila. Nato odpre razpravo. 
Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o 
predloženih predlogih sklepov: 

- 11 glasov ZA soglasje k ceni storitev PDD  
- 11 glasov ZA potrditev predloženega poročila 
koncesionarja 

Sklep št .257 
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 13,69 EUR na uro 
storitve od 01.03.2013 dalje. Subvencija občine k ceni 
storitve znaša 8,18 EUR/uro. 

Cena za uporabnika storitve je 5,51 EUR/uro. Sklep začne 
veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave občine Vransko«, 
uporablja pa se  od 01. marca 2013 do sprejema novega 
sklepa. 

Sklep št .258 
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 2012 v 
obliki in vsebini ,  kot ga je pripravil koncesionar  Zavod sv. 
Rafaela Vransko. 

Ad7: Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Janez Lencl poda obrazložitev o 
delu komisije; poudari pomen sprejetja Poslovnika o delu 
komisije  in nujno potrebo po  spremembi in posodobitvi 
odloka, kar je potrebno pripraviti do naslednjega razpisa. 
Nato občinskemu svetu poda predlog komisije za podelitev 
priznanj za leto 2012 kot ga je sestavila komisija na seji 
dne 10.4.2013 in odpre razpravo. Priglasi se župan, ki 
predlog v razmislek poda 2 dodatna predloga za podelitev 
priznanja : Katji Mihevc, Brode - za dosežke na športnem 
področju ( uvrstitev  ekipe na svetovno prvenstvo v odbojki)  
in Maruši Pečovnik, Vransko -  za doseženo bronasto 
medaljo na državnem tekmovanju v matematiki. 

Svetniki so podprli in z glasovanjem: 11 glasov  ZA sprejem  
odločili kot sledi: 

Sklep št. 259 
Predlog Komisije se dopolni s sprejetim predlogom o 
podelitvi priznanj Katji Mihevc in Maruši Pečovnik in se v 
nadaljevanju glasuje o tako dopolnjenem predlogu. 

Glasovanje o  dopolnjenem predlogu za podelitev priznanj 
občine za leto 2012: 11 glasov ZA. 

Sklep št .260 
Občinski svet sprejema sklep, da se za leto 2012 podelijo 
naslednja priznanja Občine Vransko: 

1. GRB Občine Vransko :  
1.1. PGD Ločica pri Vranskem -  ob 80-letnici delovanja na 
področju požarne varnosti, zaščite in reševanja 
1.2 Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko -  za 
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dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem 
smislu  

2.PLAKETO Občine Vransko: 
2.1. Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana -  za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 
2.2.  Šmid Helenci,  Zahomce 15, 3305 Vransko - za 
dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva  
2.3. Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko -  
ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem 
področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem 
prostoru 
2.4. Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 
Vransko – za izjemne dosežke na področju socialno 
varstvene dejavnosti. 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 
3.1. Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 Vransko -  uspešno 
delo na področju gasilstva  
3.2. Folklornemu društvu Vransko -  za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 
3.3. Ivi Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko – za aktivno 
poučevanje in vodenje vezilj  
3.4. Rozaliji Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na 
področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave 
prehrane 
3.5. Katji Mihevc, Brode – za dosežke na športnem 
področju 
3.6. Maruši Pečovnik, Vransko 130 – za dosežene rezultate 
na evropskih in državnih tekmovanjih na področju 
naravoslovnih znanj 

Ad8: Imenovanje v Svet JZ MSK Žalec 

Skladno z odlokom o ustanovitvi MSK, občine 
soustanoviteljice v Svet javnega zavoda imenujejo svoje 
predstavnike.  V tem mandatnem obdobju Občina Vransko 
imenuje predstavnika/co, ki bo zastopala občine:  
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor. 

Predsednik KMVIP Janez Lencl občinskemu svetu 
predlaga, da se v svet javnega zavoda imenuje ga. Marija 
Završnik. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem sklepa o 
imenovanju  

Sklep št .261 
Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema sklep, s 
katerim se za naslednje mandatno obdobje v Svet javnega 
zavoda MSK Žalec kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,  imenuje ga. 
Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

Ad9: Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega 
odbora: 

• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012, 

• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 

Predsednik NO g. Miha Pečovnik najprej predstavi poročilo 
za ZKTŠ, s poudarkom na zaključku oziroma   priporočili 
zavodu za boljše in učinkovitejše poslovanje. 

Sledi razprava, v kateri sta sodelovala župan in Janez 
Lencl in razpravljala o razmerju financiranja občine in 
deležu pridobivanja prihodkov na trgu, pokrivanju izgube in 
priporočeni pripravi strategije.  Predlagano je tudi bilo , da 

se v predlog sklepa doda  besedilo, da sta Zavod in občina 
dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o izvedenih 
aktivnostih glede podanih  priporočil NO. Svetniki so se s 
predlogom strinjali. 

V nadaljevanju predsednik predstavi še poročilo za 
Energetiko-Projekt in poudari, da gre bolj za pripombe na 
pomanjkljivost sprejetih aktov in priporočila za  njihove 
spremembe (odlok, koncesijska pogodbe ipd.). 

V razpravi, ki je sledila, župan pove, da se je lastniška 
struktura bistveno spremenila, ker  je junija 2009 država 49 
% delež odprodala in ima podjetje sedaj večinskega 
privatnega lastnika, občina je udeležena s 5 %; 
Sprememba je bistvena in lahko pomeni določene težave 
pri uveljavljanju predlaganih sprememb, vendar bo občina 
seveda poskušala slediti priporočilu nadzornega odbora. 

Sledi glasovanje za sprejem dopolnjenih predloženih 
sklepov: 
- za poročilo ZKTŠ: 11 glasov ZA 
- za poročilo Energetika-Projekt: 11 glasov ZA 

Sklep št .262 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora z dne 06.03.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko v letih 2011 in 2012. Zavod in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih  priporočil NO. 

Sklep št .263 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega  odbora z dne 10.04.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Projekt in 
Občine Vransko v letih 2011 in 2012. Energetika Projekt  in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih priporočil NO. 

Ad10: Razno 

- župan povabi vse, da v petek, 19.4.2013 pridejo na 
dobrodelni koncert za Dejana, 
- Nataša Urankar pa povabi na prireditev ob 80-letnici 
delovanja PDG Ločica 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

Številka: 0320/2013-02 
Vransko,16. 4. 2013 
 
Zapisala  
Jadranka Kramar l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

7. Zapisnik 10. korespondenčne seje Občinskega sveta  

Z A P I S N I K 
10. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 28. 3. 

2013 od 12. ure do 2. 4. 2013 do 10. ure. 

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
vrednostne in terminske uskladitve občinskega Načrta 
razvojnih programov za potrebe priprave pogodbe o 
sofinanciranju projekta »Odvajanje komunalnih voda v 
Spodnji Savinjski dolini – INTRA-REGIJSKI projekt«, v 
katerem sodelujejo Občina Braslovče, Občina Polzela, 
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Občina Prebold, Občina Tabor in Občina Vransko in v 
sklopu katerega je Občina Vransko prijavila projekt 
»Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko 
– II. faza«. Seja je potekala po elektronski pošti.  
Seja se je pričela v četrtek, 28. marca 2013, ob 12. uri, in 
končala v torek, 2. aprila 2013, ob 10. uri.  

• Potrditev dnevnega reda: 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 
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Bogataj Anica DA  28. 3. 2013; 18:27 ZA 
Homšak Anton DA 1. 4. 2013; 21:00 ZA 
Juhart Nataša DA 1. 4. .2013; 20:58 ZA 
Kokovnik Ivan NE - - 
Lencl Janez NE - - 
Matko Jože DA 1. 4. 2013; 08:29 ZA 
Pečovnik Marjan DA 28. 3. 2013; 19:54 ZA 
Rančigaj 
Vladimir 

DA 2. 4. 2013; 09:10 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 28. 3. 2013; 15:21 ZA 

Sedeljšak Justin DA 29. 3. 2013; 08:30 ZA 
Urankar Nataša NE - - 

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od 
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 248 
Sprejme se naslednji dnevni red 10. korespondenčne seje: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 

Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa: Načrt razvojnih programov – NRP se spremeni kot 
sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela občine Vransko – II. faza 
Začetek financiranja: 01.01.2012 
Konec financiranja: 01.01.2014 
Vrednost projekta: 404.704 EUR 
Proračunski viri: Leto 2012  

(v EUR) 
Leto 2013  
(v EUR) 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

0 184.986 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.177 202.541 

Viri skupaj 17.177 387.527 

Rezultati glasovanja so bili sledeči:  
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Bogataj Anica DA  28. 3. 2013; 18:27 ZA 
Homšak Anton DA 1. 4. 2013; 21:00 ZA 
Juhart Nataša DA 1. 4. .2013; 20:58 ZA 
Kokovnik Ivan NE - - 
Lencl Janez NE - - 
Matko Jože DA 1. 4. 2013; 08:29 ZA 
Pečovnik Marjan DA 28. 3. 2013; 19:54 ZA 
Rančigaj 
Vladimir 

DA 2. 4. 2013; 09:10 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 28. 3. 2013; 15:21 ZA 

Sedeljšak Justin DA 29. 3. 2013; 08:30 ZA 
Urankar Nataša NE - - 

Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 3 niso glasovali. 
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 249 
Načrt razvojnih programov – NRP se spremeni kot sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela občine Vransko – II. faza 
Začetek financiranja: 01.01.2012 
Konec financiranja: 01.01.2014 
Vrednost projekta: 404.704 EUR 
Proračunski viri: Leto 2012  

(v EUR) 
Leto 2013  
(v EUR) 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

0 184.986 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.177 202.541 

Viri skupaj 17.177 387.527 

Korespondenčna seja je bila zaključena 2. 4. 2013 ob 10. 
uri. 

Številka:0320/2013 
Vransko, 2. 4. 2013 

Zapisal:  
Rudi Pušnik l. r. 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

8. Zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

Z A P I S N I K 
11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja, ki je bila v sredo, 10. aprila 
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2013, ob  16.30  uri v sejni sobi  Občine Vransko, 
Vransko 59. 

Prisotni člani komisije ob 16.30 uri: Janez Lencl 
(predsednik), Nataša Juhart, Anica Bogataj, Vladimir 
Rančigaj, Aleksander Reberšek 
Ostali prisotni: Jadranka Kramar, občinska uprava 

• Ugotovitev sklepčnosti: 
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 

• Sprejem dnevnega reda: 
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda , kot je 
bilo posredovano z vabilom. Na predlog ni pripomb. 
Glasovanje: 5 glasova ZA. 

Sklep št. 33 
Soglasno je sprejet naslednji DNEVNI RED:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. (korespondenčne seje) 
od dne 13.2. do 15.02.2013 
2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
3. Priprava predloga občinskem svetu za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ MSK 
Žalec  
5. Razno 

Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 10. 
(korespondenčne) seje od dne 13. 2. do 15. 2. 2013 

Na predložen zapisnik 10. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 

Sklep št. 34 
Potrdi se zapisnik 10. korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Obravnava prispelih predlogov za priznanja 2012 

Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012, objavljen na uradni spletni 
strani občine www.vransko.si; in v Občinskem Informatorju, 
Uradne objave Občine Vransko št. 28/2013  z dne 
28.02.2013 prispeli  pisni predlogi naslednjih 
predlagateljev: 

1. Janko Reberšek, Jeronim 44, 3305 Vransko , z dne 
13.03.2013– za podelitev najvišjega priznanja (grb) 
Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko-  za dolgoletno 
delovanje na področju gospodarstva v najširšem smislu  

2. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja (plakete) Šmid Helenci, Zahomce 5, 
3305 Vransko,  za dolgoletno uspešno delo na področju 
gasilstva  

3. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 
Vransko-  uspešno delo na področju gasilstva  

4. Nataša Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko, z dne 
20.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja PGD Ločica 
pri Vranskem ob 80-letnici delovanja 

5. Kulturno društvo Vransko, z dne 21.3.2013 –za podelitev 
priznanja Folklornemu društvu Vransko za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 

6. ZKTŠ Vransko z dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja 
(plakete) Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana, za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 

7. ZKTŠ Vransko, z dne 22.3.2013 –za podelitev priznanja 
(plakete) Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 
Vransko , ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-
družabnem področju in promocijo Občine Vransko v širšem 
slovenskem prostoru  

8. Nataša Juhart, Brode 12b, 3305 Vransko,  z dne 
22.3.2013– za podelitev priznanja Ivi Cizej, Prekopa 12, 
3305 Vransko – za aktivno poučevanje in vodenje vezilj  

9. UTŽO Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, z 
dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja Rozaliji Ciglar, 
Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na področju ekološke 
osveščenosti občanov in pomena zdrave prehrane 

10. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja (grb) Francu 
Sušniku, Čeplje 1 c, 3305 Vransko – za večletne dosežene 
uspehe na področju razvoja, vodenja in prepoznavnosti  
Občine Vransko 

11. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013– za podelitev  priznanja Aleksandru Reberšku, 
Čeplje 8, 3305 Vransko – za uspešno delo na področju 
družbene, društvene in podjetniške dejavnosti 

12. Občina Vransko, Župan,  z dne 10.4.2013 –za podelitev 
priznanja (plakete) Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 
144a, 3305 Vransko – za izjemne dosežke na področju 
socialno varstvene dejavnosti.  

Predsednik komisije nato komisijo seznani, da  je na osnovi 
prejetega e-pisma župana, s katerim se le-ta zahvaljuje za 
predlog, vendar meni, da podelitve priznanj aktivnim 
funkcionarjem niso primerne, in osebnega premisleka o 
podanem razlogu župana ter  upoštevanju dosedanje 
prakse, umika oba podana predloga (za Sušnik in 
Reberšek) iz nadaljnje obravnave. 

Nato sledi pregled, obravnava in razprava o  ostalih 
posamičnih predlogih predlagateljev. 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da  prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem in z njimi soglaša. Skladno z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju  korupcije sta se pri 
glasovanju  samoizločila  pri 7.  predlogu Aleksander 
Reberšek in pri 8. predlogu Janez Lencl.  

Glasovanje o posamičnih predlogih: 
-za 1. predlog:  5 glasov ZA 
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-za 2. predlog:  5 glasov ZA 
-za 3. predlog:  5 glasov ZA 
-za 4. predlog:  5 glasov ZA 
-za 5. predlog:  5 glasov ZA 
-za 6. predlog:  5 glasov ZA 
-za 7. predlog:  4 glasovi ZA 
-za 8. predlog: 4 glasovi ZA 
-za 9. predlog: 5 glasov  ZA 
-za 12. predlog: 5 glasov ZA. 

Ad3: Priprava predloga Občinskemu svetu   

Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je 
komisija pripravila  končni seznam in oblikovala predlog za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 
občinskemu svetu ter o njem glasovala: 4 glasov ZA, 1 glas 
vzdržan. 

Sklep št. 35 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da 
se za leto 2012 podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

1. GRB Občine Vransko :  
1.1. PGD Ločica pri Vranskem -  ob 80-letnici delovanja na 
področju požarne varnosti, zaščite in reševanja 
1.2 Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko -  za 
dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem 
smislu  

2. PLAKETO Občine Vransko: 
2.1. Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana -  za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 
2.2.  Šmid Helenci,  Zahomce 15, 3305 Vransko - za 
dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva  
2.3. Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko -  
ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem 
področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem 
prostoru 
2.4. Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 
Vransko – za izjemne dosežke na področju socialno 
varstvene dejavnosti. 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 
3.1. Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 Vransko -  uspešno 
delo na področju gasilstva  
3.2. Folklornemu društvu Vransko -  za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 
3.3. Ivi Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko – za aktivno 
poučevanje in vodenje vezilj  
3.4. Rozaliji Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na 
področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave 
prehrane 

Ad4: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ 
MSK Žalec 

Komisija je obravnavala predlog za imenovanje ge. Marije 
Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko v Svet javnega 
zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec, kot 
predstavnice občin soustanoviteljic (Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor in Vransko) za naslednje mandatno obdobje 
in po obravnavi z glasovanjem o predlogu: 5 glasov ZA 
sprejela naslednji  

Sklep št. 36 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnico 
občin soustanoviteljic v Svet javnega zavoda MSK Žalec za 
naslednje mandatno obdobje potrdi imenovanje ge. Marije 
Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

Ad5: Razno 

Člani komisije so razpravljali o potrebi prenove in 
posodobitve Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko ter potrebi po določitvi in sprejemu  natančnejših 
kriterijev, potrebnih za obravnavo predlogov in sprejela 
naslednji zaključek: 

- Občina pripravi delovni osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka, ki bo podlaga za kar najširšo obravnavo in razpravo  
(Kramar) 
- Komisija pripravi predlog Poslovnika o delu komisije 
(Lencl) 

Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 

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

Zapisala  
Jadranka Kramar l. r.  

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

OBVESTILA 

9. Obvestilo o objavi pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo 
– Vodice 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
prostor, obvešča javnost o objavi pobude za pripravo 
državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 
Kidričevo – Vodice.  

Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v 
digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski 
načrti/ javne razgrnitve in seznanitve«). 

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na 
spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te 
lahko javnost do 8. maja 2013 pošlje na naslov Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na 
elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer naj v rubriki 
»zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN 
Kidričevo – Vodice«. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 


