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4. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
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5. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe

Številka 7/2011
AKTI OBČINE
1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini Vransko za
leto 2011
Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS,
št. 87/06 in 127/06) in Uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 110/04 in 124/04) je Občinski svet Občine
Vransko na 3. redni seji dne 15.02.2011 sprejel
SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu v Občini Vransko za leto 2011
1.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,00 EUR za
efektivno uro storitve od 01.02.2011 dalje.
2.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,81
EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa
13,19 EUR/uro.
3.

6. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami
7. ZAPISNIK 1. konstitutivne seje Odbora za
kmetijstvo

Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
8,40 EUR in je sestavljena iz subvencije:
- za stroške vodenja v višini 1,81 EUR/uro in
- 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 6,60 EUR/uro.
4.
Prispevek uporabnika znaša 6,60 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.
5.
Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave
Občine Vransko«, uporablja pa se od 01. februarja 2011
dalje do sprejema novega sklepa.
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ZAPISNIKI

6.2. Potrditev imenovanj članov vaških in trške
skupnosti
7. Premoženjsko – pravne zadeve
8. Socialno – varstvene storitve
8.1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2011
8.2. Poročilo koncesionarja o izvajanju storitev PDD
za leto 2010
9. Pristop h konvenciji županov
10. Razno

2. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta
Občine Vransko

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne
seje

Štev.: 1221/2011
Vransko, 17. 2. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 15. februarja 2011, 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,
Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša Urankar, Marjan
Pečovnik, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože Matko,
Janez Lencl; od 19.15 dalje: Aleksander Reberšek;
- opravičeno odsoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; OU: Jadranka
Kramar, Rosita Papinutti, Marija Jerman, Suzana
Felicijan Bratož, Mihaela Zupančič;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, Marija Jug, Bojan
Radulj, Peter Praprotnik;
- ostali prisotni: Damijana Podbregar; k 8 tč.: Mojca
Hrastnik, direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko;
- predstavniki medijev: VTV.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 9 svetnikov od skupaj 11, zato je seja
sklepčna.
Povpraša, ali ima kdo predlog za dopolnitev ali umik
katere izmed predlaganih točk dnevnega reda: ne
V nadaljevanju župan predlaga razširitev DR s tč. 9:
pristop h konvenciji županov »Zavezani lokalni trajnostni
energiji«.
Sledi glasovanje za predlagano razširitev: 9 glasov ZA
Glasovanje za sprejem dnevnega reda v celoti: 9 glasov
ZA
Sklep št. 30
Sprejme se naslednji dnevni red 3. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne
seje z dne 17.01.2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
predlog
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
predlog
5. Sklep o uskladitvi Načrta razvojnih programov za
leto 2010
6. Imenovanja
6.1. Sklep o imenovanju predstavnice občin v
Nadzorni odbor Javnega komunalnega podjetja
Žalec

Razprava: ni bilo
Sledi glasovanje za potrditev zapisnika: 9 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 31
Potrdi se zapisnik 2. redne seje z dne 17.01.2011 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
Župan odgovori na pisne pobude in vprašanja
1. ge. Bogataj kot sledi:
- parkirna mesta za zaposlene pri Zdravstveni postaji
Vransko so opremljena z omejevalcem dostopa, ki se
da zakleniti, zato je ta zadeva primerno urejena; dostop
do območja varuje rampa, ostala parkirišča pa so
ustrezno talno označena in so javna parkirišča;
Ana Bogataj vseeno meni, da bi morala biti označba, da
so parkirišča namenjena za obiskovalce zdravstvene
postaje; odg. župana: dva parkirišča sta javna in nista v
dopoldanskem času nikoli polna, zato meni, da je
zadeva primerno urejena.
- glede izpostavljenega problema izobešanja zastav ob
praznikih in predlogu, da jih občina podari občanom in s
tem spodbudi izobešanje zastav je potekala razprava, v
kateri župan poudari, da bi morali sami podati zgled in
izobesiti zastave, ki bi mu sledili tudi ostali; da bi iz
javnih sredstev financirali nakup zastav za fizične
osebe, se mu ne zdi primerno; Vlado Rančigaj in Janez
Lencl sta prav tako bila mnenja, da je izobesiti zastavo
dolžnost vsakega zavednega državljana, je pa g.
Rančigaj še predlagal, da bi v Informatorju pozvali
občane k temu dejanju.
2. Vlado Rančigaj poda pobudo, da se pokopališka
dejavnost uredi z občinskim odlokom; pobuda je bila
sprejeta:
Zaključek: Občinska uprava pripravi predlog odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti.
Ustna vprašanja:
Aleksander Reberšek:
1. zdrav način življenja in športa: predlaga nakup
defibratorja AED ter namestitev v športni dvorani.
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Odgovor župana: predlog je vložen ob pravem času,
ob sprejemu proračuna; pripraviti je potrebno
uravnotežen predlog v času javne obravnave.
2. najemnina telovadnice za šport je v redu, najemnina
oz. uporaba telovadnice za prireditve pa je odločno
previsoka.
Odgovor župana: cene niso v pristojnosti obč. sveta,
pač pa cene določa Svet javnega zavoda za kulturo,
turizem in šport.
Zaključek: pobuda se odstopi ZKTŠ, ki
pisni odgovor do naslednje seje.

pripravi

3. Nataša Urankar: kdaj se bo uredila cesta ZahomceVila Mici in kdaj bo pesek za cesto Zaplanina? Ustni
odgovor poda Marija Jerman.
Zaključek: Občinska uprava pripravi pisni odgovor
na podana vprašanja, pobuda za pregled ceste pa
se posreduje Energetiki Vransko.
4. Nataša Juhart: zakaj so se poleg zelenih pojavili še
zabojniki z rumenim pokrovom v Selu –Selski graben in
če se zadeva za individualni odvoz odvija ali je zastala?
Odgovor Marjana Jerman: zadeva je v teku, pogodbe so
v pripravi in jih bodo v prihodnjem tednu prejeli vsi
uporabniki; podjetje Simbio bo vršilo odvoz odpadkov
vsem, ki bodo podpisali pogodbe.
5. Ana Bogataj: občinske proslave so slabo obiskane,
predlaga, da novo priseljene povabimo 1 x letno da se
spoznamo in jih malo pogostimo. Odgovor župana:
obisk proslav ne more biti dober, če se jih ne udeležimo
že tisti, ki bi tam morali biti (predstavniki šole, učitelji,
člani občinskega sveta, predsedniki društev, občinska
uprava itd.), sicer pa meni, da so prireditve dobro
obiskane, pobuda pa sicer na mestu; meni tudi, da novi
občani izredno lepo obiskujejo kulturne in druge
prireditve, celo bolj kot staroselci.
6. Janez Lencl: opozori na nastalo zmešnjavo pri
odvozu odpadkov, saj Simbio ne odvaža smeti po
urniku, ki je bil poslan gospodinjstvom.
Zaključek: pripomba se posreduje izvajalcu javne
službe podjetju Simbio d.o.o. Celje.
7. Matko Jože: ali se bil v zadnjem času objavljen
kakšen razpis za pridobitev sredstev za cesto TešovaČreta in ali se bodo sanirale udarne jame pri strelišču;
odgovor župana: ustreznega razpisa ni bilo, udarne
jame pa se bodo sanirale v okviru rednih vzdrževalnih
del po odprtju asfaltne baze.
Ad3 in Ad4: Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2011 in Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2012
Obrazložitev odlokov o proračunu občine poda župan in
predlagam, da se odloka posredujeta v 15 dnevno javno
obravnavo. Nato odpre razpravo v kateri so sodelovali:
a/ Janez Lencl:
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1. odhodki: zakaj je proračunska postavka šport in
prostočasne aktivnosti bistveno višja od ostalih?
Odgovor župana: osnova za načrtovanje odhodka je bil
sprejet letni program športa in posledično izveden javni
razpis;
Zaključek: občinska uprava pripravi podrobnejšo
obrazložitev do naslednje seje.
2. postavka za Nadzorni odbor, ki je sedaj 5 članski,
sredstva ne bodo zadoščala; odgovor župana: NO je
samostojni organ, poraba je bila planirana glede na
odhodke preteklega 4-letnega obdobja; nadzorni odbor
sam pripravi predlog za izvedbo svojih nalog:
3. predvideno je kratkoročno zadolževanje v višini
150.000- ali se bo kredit vzel? Odgovor župana:
praviloma ne, le če bo nujno potrebno, za ta primer pa
mora biti najem kredita predviden v proračunskih
dokumentih.
b/Ana Bogataj: opozori na zamik vrstic med tekstualnim
in številčnim delom odloka;
Zaključek: pripomba se upošteva in se zadolži
občinska uprava da uskladi tabelo obloka:
c/Jože Matko: str. 11 zakaj se navedba poimenovanja
ceste Vransko Prapreče Tešova v odloku razlikuje od
navedbe v Načrtu razvojnih programov oz. ali gre za
isto postavko?
Odgovor župana in ge. Marije Jerman: prvi del ceste je
skupen, torej gre za isto cesto: prihodnji teden
pripravljamo aktivnosti za razpis za sredstva SVRL in
tudi za most. Pri pripravi predloga za 2. branje se
upošteva enako poimenovanje v kolikor bo to tehnično
možno (število znakov vnosa v Aprri);
Župan poda še informacijo, da se bo predlog za 2.
branje razlikoval tudi zaradi uvrstitve projekta GOŠO,
saj smo bili skupaj z ostalimi občinami uspešni na
javnem razpisu.
Drugih pripomb ni bilo, zato so svetniki pristopili h
glasovanju za predložene predloge sklepov:
Glasovanje:
1. za 1. predlog sklepa: 10 glasov ZA
2. za 2. predlog sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 32
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2011 v 1. branju ter se posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen
način do vključno 02. marca 2011.
Sklep št. 33
Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2012 v 1. branju ter se posreduje v
15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen
način do vključno 02. marca 2011.
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Ad5:Sklep o uskladitvi NRP 2010

2.

Franc ŠOŠTAR

Vransko 154

član

Obrazložitev poda Marija Jerman, ki pove, da ob prijavi
investicije še nismo imeli predračunov, zato je za
poročanje Službi vlade RS za lokalno samoupravo
potrebno predložiti sklep o uskladitvi vrednosti
investicije. Sledi glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA

3.

Alojz SKOK

Vransko 202

član

4.

Alojzij
DRUŠKOVIČ

Vransko 86

član

5.

Primož JERMAN

Vransko 89

član

Naslov

Predlog
funkcije

6.1. imenovanje članice občin soustanoviteljic v
Nadzorni odbor Javnega komunalnega podjetja
Žalec - ge. Marija Jerman (usklajen predlog
skupščine JKP)

Priimek in
ime

Ad6: Imenovanja

2. Vaški odbor Zaplanina

Zap. št.

Sklep št. 34
Na področju porabe 13029002 - Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, se pod
proračunsko postavko 4040 uskladi vrednost
projekta na 138.317,00 €, pri čemer znašajo
proračunski viri: 102.146,00 € delež državnega
proračuna - SVLR in 36.171,00 € delež občinskega
proračuna.

1.

Milan BRVAR

Zaplanina 1

predsednik

2.

Jože KUDER

Zaplanina 7

član

3.

Ivan BERVAR

Zaplanina 21
p. Trojane

član

4.

Anton UČAKAR

Zaplanina 10

član

5.

Janez DEŽMAN

Zaplanina 20 član
p. Trojane

Razprava: J. Lencl: predlog se podpira

Sklep št. 35
Občinski svet Občine Vransko potrjuje go. Marijo
Jerman d.i.g., višjo svetovalko I. za okolje, prostor
in investicije Občine Vransko za članico Nadzornega
sveta JKP d.o.o. Žalec.

3. Vaški odbor Zajasovnik

Predlog
funkcije

1.

Maks
HRASTOVEC

Zajasovnik 20

predsednik

2.

Miran
HRASTOVEC

Zajasovnik 19

član

3.

Anton
HRASTOVEC

Zajasovnik 16

član

4.

Ivo KREČA

Zajasovnik 13

član

Sklep št. 36
Občinski svet potrjuje imenovanje vaških odborov
in trškega sveta v sestavi kot sledi:

5.

Rafael NOVAK

Zajasovnik 14

član

1. Trški svet

Ad7: Premoženjsko pravne zadeve

Predlog
funkcije

Sandi
SEMPRIMOŽNIK

Naslov

1.

Priimek in
ime

Zap. št.

Predsednik KMVIP poda obrazložitev, v kateri pove, da
so bili člani predlagani in potrjeni na delnih zborih
občanov, zato občinskemu svetu predlaga njihovo
potrditev.
Vlado Rančigaj meni, da je pri imenovanju
predstavnikov v trški odbor Vransko prišlo s strani
KMVIP do napake, saj sta bila dva občana predlagana
in evidentirana na seji komisije, kasneje pa nista bila
upoštevana. Odgovor predsednika: da, bila sta
evidentirana, vendar pa nista bila imenovana
in
potrjena na delnem zboru občanov. Zadeva se preveri
še po zapisnikih komisije. Sledi glasovanje za potrditev
predlogov imenovanj: 10 glasov ZA

Vransko 56

član

Zap. št.

Naslov

6.2. potrditev imenovanja vaških odborov in trškega
odbora:

Priimek in
ime

Glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA

Obrazložitev po vrstnem redu predlaganih predlogov
sklepov poda župan in predlaga, da se razprava opravi
sprotno pri vsaki obrazložitvi. Občinski svet o zadevi
dokončno odloči skladno s poslovnikom s tajnim
glasovanjem. Razprave po obrazložitvah ni bilo. Sledi
imenovanje komisije za izvedbo tajnega glasovanja:
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Sklep št. 37
Imenuje se komisija za izvedbo glasovanja s
sestavi:
1. Aleksander Reberšek, predsednik
2. Vladimir Rančigaj, član
3. Matko Jože, član
4. Jadranka Kramar, zapisnikarica
Seja je bila nato prekinjena, komisija izvede tajno
glasovanje
in
pripravi
zapisnik
o
izidu.
Predsednik komisije Aleksander Reberšek nato občinski
svet seznani z izidom glasovanja: vsi predlogi sklepov
so sprejeti .
Sklep št. 38
Potrdi se odkup parcele parcelna številka 632/2 k.o.
Tešova last Horvat Pristolič Martine in Pristolič
2
Marije, Brode 18, 3305 Vransko, površine 305 m po
2
enotni ceni 7 (sedem) €/m . Kupnina za omenjeno
parcelo je 2135,00 €.
Sklep št. 39
Prične se postopek odprodaje dela parcele št.
1307/7 k.o. Ločica, ki ima status javnega dobra. Vse
stroške ukinitve javnega dobra, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 40
Prične se postopek menjave dela parcele parcelna
številka 769/2 k.o. Vransko, ki ima status javnega
dobra, z delom parcel parcelna številka 382/3 in
382/4 obe k.o. Vransko, ki sta v lasti dr. Irene
Vujasinovič, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana, po kateri
dejansko poteka dostopna pot na Gorico. Vse
stroške predlagane zamenjave, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodb, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije predlagatelj zamenjave.
Sklep št. 41
Prične se postopek odpisa dela zemljišča parcelnih
številk 1077/3, 1077/5, 1080/2, 1080/3, in 1083 vse
k.o. Jeronim, last Marije Skok in Marjana Skok,
Jeronim 13, 3305 Vransko, po katerih poteka lokalna
cesta LC 490 123 Čreta –Ropasija, in prenos
odpisanega zemljišča v last Občine Vransko. Vse
stroške predlaganega odpisa, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije Občina Vransko.
Sklep št. 42
Prične se postopek odprodaje parcele št. 818/2 k.o.
Tešova, ki ima status javnega dobra. Vse stroške
ukinitve javnega dobra, odmere, parcelacije,
cenitve, priprave pogodbe, davščin in vpisa v
zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 43
Občinski svet Občine Vransko naroča občinski
upravi Občine Vransko da v skladu z 19. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS št. 92/2005) začne
postopek razlastitve parcel parcelna številka 138/2
in 136/2 k.o. Vransko lastnice Zupan Mojce, Vransko
42.
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Sklep št. 44
Prične se postopek odprodaje dela parcel 359/1 in
361/3 k.o. Vransko obe v lasti Občine Vransko, v
2
skupni površini cca 270 m . Vse stroške odmere,
parcelacije, cenitve, priprave pogodb, davščin in
vpisa v zemljiško knjigo krije kupec.
Sklep št. 45
Prične se postopek odkupa dala parcel 11/1, 292/1 in
292/5 k.o. Vransko.
Ad8: Socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu
Natančno in izčrpno obrazložitev predloga cene storitve
in poročilo o delu poda direktorica zavoda ga. Mojca
Hrastnik.
Ker ni bilo pripomb sledi glasovanje o predlogih sklepov:
1. za 1. predlog sklepa: 10 glasov ZA
2. za 2. predlog sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 46
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini
15,00 EUR za efektivno uro storitve od 01.02.2011
dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja
1,81 EUR/uro, stroški za neposredno socialno
oskrbo pa 13,19 EUR/uro.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj
8,40 EUR in je sestavljena iz subvencije: - za stroške
vodenja v višini 1,81 EUR/uro in - 50 % cene
neposredne oskrbe oziroma 6,60 EUR/uro.
Prispevek uporabnika znaša 6,60 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. Sklep začne veljati
z dnem objave v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator- Uradne objave Občine
Vransko«, uporablja pa se od 01. februarja 2011
dalje do sprejema novega sklepa.
Sklep št. 47
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko
za leto 2010 v obliki in vsebini, kot ga je pripravil
koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko.
Ad9: Pristop h konvenciji županov »Zavezani lokalni
trajnostni energiji«
Obrazložitev poda župan in predlaga, da ga občinski
svet pooblasti za podpis konvencije županov. Meni, da
imamo že sedaj izpolnjenih precej zavez, bili smo
najbolj zelena občina 2010 ter ocenjuje, da dodatnih
stroškov v zvezi s pristopom ne bo. Razprava: nihče ne
želi razpravljati. Glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA
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Sklep št. 48
Občina Vransko pooblašča župana Franca Sušnika
za podpis konvencije županov »Zavezani lokalni
trajnostni energiji«.
Ad10: Razno
Župan seznani svetnike z izvedbo Karnevala Vransko
2011 in vse povabi k sodelovanju in pomoči pri
pridobivanju sponzorskih sredstev in nagrad ter sami
izvedbi Karnevala Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Nadzornega odbora gradivo za seje Občinskega sveta
prejemal v analogni obliki po pošti, člani Nadzornega
odbora pa v elektronski obliki po elektronski pošti.
Kontaktni podatki Mihaele Zupančič:
tel.: (03) 705 70 87
e-pošta: mihaela.zupancic@obcina-tabor.si

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Kontaktni podatki članov Nadzornega odbora:
Miha Pečovnik, predsednik: pecovnik.miha@gmail.com
Marija Jug, članica: jug.marjana@amis.net
Petek Irena, članica: petek.irena@gmail.com
Peter Praprotnik, član: peter.praprotnik@dars.si
Bojan Radulj, član: qwayezdey@siol.net

Številka: 0320/2011/02-3
Vransko, 16. 2. 2011

Seja je bila zaključena ob 14.55 uri.

Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.

Številka: 0131-01/2011-01-3
Vransko, 2. 2. 2011

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

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

3. Zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega
odbora Občine Vransko
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine
Vransko, ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob
14.30 uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Nadzornega odbora ob 14.30 uri: Miha Pečovnik,
Irena Petek, Marija Jug;
- opravičeno odstoten: Radulj Bojan;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 14.30
uri prisotni trije člani Nadzornega odbora, zato je seja
sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora
Ad1:
Župan prisotne člane Nadzornega odbora vpraša, koga
predlagajo za predsednika Nadzornega odbora.
Predlagan je Miha Pečovnik. Sledi glasovanje: 3 glasovi
ZA.
Sklep št. 1
Za predsednika Nadzornega odbora Občine Vransko
se imenuje Miha Pečovnik, Vransko 95b, 3305
Vransko.
Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo Nadzornemu odboru zadolžena Mihaela
Zupančič iz SOU - računovodstvo ter da bo predsednik

4. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 15. uri v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ob 15. uri: Jože Matko, Brigita
Gosak, Nataša Juhart;
- opravičeno odstotna: Damijana Podbregar;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 15. uri
prisotni trije člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti
Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagana je Nataša Juhart.
Sledi glasovanje: 3 glasovi ZA.
Sklep št. 1
Za predsednico Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti se imenuje Nataša
Juhart, Brode 12b, 3305 Vransko.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani Občinske uprave zadolžena
Suzana Felicijan Bratož ter da bodo zunanji člani
odbora po elektronski pošti prejemali gradivo za seje
Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Suzane Felicijan Bratož:
tel.: (03) 703 12 11
e-pošta: suzana.felicijan@vransko.si
Kontaktni podatki članov odbora:
Juhart Nataša, predsednica: natasa.juhart@gmail.com
Matko Jože, član: matko.joze@siol.net
Pečovnik Marjan, član: loce@ce-lekarne.si
Gosak Brigita, članica: gita25@gmail.com
Podbregar Damijana, članica:
damijana.podbregar@gmail.com
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Številka 7/2011 – 28. 2. 2011
Sklep št. 1
Za predsednika Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe se imenuje
Justin Sedeljšak, Prapreče 25, 3305 Vransko.
Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani OU zadolžena Mateja Godler
ter da bodo zunanji člani odbora po elektronski pošti
prejemali gradivo za seje Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Mateje Godler:
tel.: (03) 703 28 00
e-pošta: mateja.godler@vransko.si
Kontaktni podatki članov odbora:
Sedeljšak Justin, predsednik:
justin.sedeljsak@gmail.com
Bogataj Ana, članica: ani.bogataj@gmail.com
Matko Jože, član: matko.joze@siol.net
Cizej Sašo, član: saso.cizej@siol.net
Farčnik Tomaž, član: tomaz.farcnik@gmail.com

Številka: 0110-01/2011-05-3
Vransko, 2. 2. 2011
Seja je bila zaključena ob 15.40 uri.
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka: 0111-01/2011-09-2
Vransko, 2. 2. 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 15.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe ob 15.30 uri: Jože Matko,
Bogataj Ana, Cizej Sašo, Farčnik Tomaž;
- opravičeno odstoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 15.30
uri prisotni štirje člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagan je Justin Sedeljšak.
Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA.
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6. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 16. uri v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje
z nepremičninami ob 16. uri: Jože Matko, Janez Lencl,
Pečovnik Janko, Jerman Valerija;
- opravičeno odstoten: Justin Sedeljšak;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 16. uri
prisotni štirje člani odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Številka 7/2011 – 28. 2. 2011

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Ad1:
Župan prisotne člane odbora vpraša, koga predlagajo
za predsednika odbora. Predlagan je Jože Matko. Sledi
glasovanje: 3 glasovi ZA, 0 glasov PROTI.

Ad1:
Župan člane odbora vpraša, koga predlagajo za
predsednika odbora. Predlagana je Nataša Urankar.
Sledi glasovanje: 4 glasovi ZA, 0 glasov PROTI.

Sklep št. 1
Za predsednika Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami dejavnosti se
imenuje Jože Matko, Selo pri Vranskem 17, 3305
Vransko.

Sklep št. 1
Za predsednico Odbora za kmetijstvo se imenuje
Nataša Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko.

V nadaljevanju župan doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani OU zadolžen Rudi Pušnik ter
da bodo zunanji člani odbora po elektronski pošti
prejemali gradivo za seje Občinskega sveta.
Kontaktni podatki Rudija Pušnika:
tel.: (03) 703 28 14
e-pošta: rudi.pusnik@vransko.si

Župan v nadaljevanju doda, da bo za administrativno
podporo odboru s strani Občinske uprave zadolžena
Rosita Papinutti ter da bodo zunanji člani odbora po
elektronski pošti prejemali gradivo za seje Občinskega
sveta.
Kontaktni podatki Rosite Papinutti:
tel.: (03) 703 28 12
e-mail: rosita.papinutti@vransko.si

Kontaktni podatki članov odbora:
Matko Jože, predsednik: matko.joze@siol.net
Lencl Janez, član: janez.lencl@gmail.com
Sedeljšak Justin, član: justin.sedeljsak@gmail.com
Jerman Valerija, članica: velerija@zal.sik.si
Pečovnik Janko, član:

Kontaktni podatki članov odbora:
Urankar Nataša, predsednica:
urankar.natasa@gmail.com
Homšak Anton, član: homsak.anton@siol.net
Kokovnik Ivan, član: ivankokovnik@gmail.com
Cencelj Sonja, članica: sonja.cencelj@gmail.com
Jošt Štefan, član: jana.jost@siol.net

Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.

Številka: 0112-01/2011-08-2
Vransko, 2. 2. 2011

Številka: 0113-01/2011-04-2
Vransko, 2. 2. 2011

Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.

Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 1. konstitutivne seje Odbora za
kmetijstvo

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Odbora za kmetijstvo,
ki je bila v sredo, 2. februarja 2011, ob 16.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Ugotovitev
prisotnosti
(lista
prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani Odbora za kmetijstvo ob 16.30 uri: Cencelj Sonja,
Anton Homšak, Nataša Urankar, Ivan Kokovnik, Štefan
Jošt;
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Rudolf
Pušnik, zapisnikar.


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 16.30 uri
prisotnih vseh pet članov odbora, zato je seja sklepčna.
Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Odbora za kmetijstvo
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