URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. januar 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
2. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
3. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2011
4. DOPOLNITEV SKLEPA o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja BR01-1/2 - Brode
RAZPISI

Številka 6/2011
AKTI OBČINE
1. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje
Občine
Vransko
za
leto
2011
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter
16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko
na 2. redni seji dne 17. 1. 2010 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2011
1.

5. RAZPIS pogojev in roka za dajanje pobud in
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2010
ZAPISNIKI

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2011 ostaja enaka kot v letu 2010 in
znaša 0,005054 EUR/m2.
2.

6. ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
7. ZAPISNIK 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
8. ZAPISNIK 3. seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
9. ZAPISNIK nadaljevanja 3. seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Št.: 4261/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
((Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-
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2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 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) ter
16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko
na 2. redni seji dne 17. 1. 2011 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
1.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v
Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06) je Občinski svet
občine Vransko na 2. redni seji dne 17.01.2011 sprejel
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2011
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2011 določi v naslednji višini:





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

Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836,
zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, ostaja v letu 2011 enaka kot v letu
2010 in znaša na območju Občine Vransko 812,95
EUR/m2.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z odlokom o
proračunu
občine Vransko za leto 2011.

2.

3. člen

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.

3.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med letom
v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.
4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Št.: 4260/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen

Štev. : 1223/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Dopolnitev sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja
BR01-1/2 - Brode
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09)
ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine
Vransko dne 20. 1. 2011 sprejel
DOPOLNITEV SKLEPA
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja BR01-1/2 Brode
I.

3. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2011
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 100/08-odl. US in 79/09), 7. in 16. člena
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/10),

Druga (2) točka Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO11/2 - Brode (objavljeno v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«, dne 29.10. 2010, št. 3/2010) se dopolni tako,
da se v celoti glasi:
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi št.
703/1, 680/2 – del, 680/1 – del, 680/3 – del, 618/10 –
del, vse k.o. Tešova. Območje je v skupni površini
veliko cca. 1036 m².

Številka 6/2011 – 31. 1. 2011
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2010
največ pet (5) dobitnikov plaket.
II.

Na parcelah št. 680/2 – del, 680/1 – del, 680/3 – del in
618/10 – del, ki se nahajajo znotraj območja OPPN, je
predvidena razširitev obstoječe makadamske ceste, ki
od asfaltne ceste na jugu poteka do območja
predvidene pozidave na parceli št. 703/1 k.o.Tešova.
Ureditveno območje je na severu omejeno z
nepozidanim stavbnim zemljiščem, na vzhodu z
nepozidanim stavbnim zemljiščem in cesto, na jugu je
omejeno s kmetijskim zemljiščem in na zahodu z že
zgrajenimi objekti. V bližini obravnavanega območja se
na jugu in jugovzhodu nahaja avtocesta Maribor –
Ljubljana.
II.

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.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:

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





Št.: 35053-02/2011-03
Vransko, 20. januar 2011



Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
5. Razpis pogojev in roka za dajanje pobud in
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2010
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 2010
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko:
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 2010 največ tri (3)
dobitnike grbov.
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
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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:
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 2010 sprejema Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59,
3305 Vransko, do vključno torka, 1. marca 2011, do
15. ure.
Nepopolnih vlog in predlogov, ki ne bodo vsebovali
popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter
predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija
ne bo obravnavala.
Št.: 012/2011-1-1
Vransko, 12. 1. 2011
Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
ZAPISNIK
1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je potekala 14., 15. in 16. decembra
2010.
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
ureditve naslednje zadeve: Potrditev Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta za projekt
»Revitalizacija Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Seja se je začela v torek, 14. decembra 2010, ob 16.
uri, in končala v četrtek, 16. decembra 2010, ob 8. uri,
ter se je izvajala:
- po elektronski pošti (občinski svetniki Vladimir
Rančigaj, Aleksander Reberšek, Anica Bogataj, Nataša
Urankar, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože Matko,
Janez Lencl in Marjan Pečovnik);
- po pošti (občinska svetnika Justin Sedeljšak in Ivan
Kokovnik).
Potrditev dnevnega reda:
Predlagan
je
bil
naslednji
dnevni
red:
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta
(DIIP)
za
projekt
»Revitalizacija
Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 3
niso glasovali.
ZA potrditev predlaganega dnevnega reda so glasovali
naslednji člani občinskega sveta: Nataša Juhart, Anton
Homšak, Nataša Urankar, Marjan Pečovnik, Anica
Bogataj, Ivan Kokovnik, Vladimir Rančigaj in Aleksander
Reberšek.
Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 12
Sprejme se naslednji dnevni red 1. korespondenčne
seje:
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za projekt »Revitalizacija
Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Ad1:
Potrditev
Dokumenta
identifikacije
investicijskega
projekta
(DIIP)
za
projekt
»Revitalizacija Schwentnerjeve hiše v Občini
Vransko«.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 13
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt »Revitalizacija Schwentnerjeve
hiše v Občini Vransko«.
Korespondenčna seja je bila končana 16. decembra
2010, ob 8. uri.
Številka: 0320/2010
Vransko, 16. 12. 2010
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v ponedeljek, 17. januarja 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, Aleksander Reberšek, Ana Bogataj,
Nataša Urankar, Justin Sedeljšak, Anton Homšak,
Nataša Juhart, Jože Matko, Janez Lencl
- opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Jadranka
Kramar, direktorica OU
- ostali prisotni: Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko –
Tabor
- predstavniki medijev: TVC


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.


Sprejem dnevnega reda:

Župan poda predlog s kratko obrazložitvijo (sprememba
38. člena za zmanjšanje članov Nadzornega odbora iz
pet na tri člane kot je to bilo vsa pretekla leta) za
dopolnitev dnevnega reda in sicer tako,


Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 3
niso glasovali
ZA predlagani sklep so glasovali naslednji člani
občinskega sveta: Nataša Juhart, Anton Homšak,
Nataša Urankar, Marjan Pečovnik, Anica Bogataj, Ivan
Kokovnik, Vladimir Rančigaj in Aleksander Reberšek.

da se za 2. točko doda nova 3. točka:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Vransko,

svetnik Justin Sedeljšak
pa v nadaljevanju poda
pobudo za dodatno razširitev dnevnega reda s točko:


Problematika vodovoda Prapreče - Merinca.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Župan odpre razpravo o podanih predlogih. K razpravi
se prijavi Janez Lencl, ki pove, da podpira 2. predlog za
razširitev, 1. pa ne. Župan pove, da glede na obseg
poslovanja, predvidene investicij in končnega poročila
Računskega sodišča o revidiranju poslovanja občine ne
vidi potrebe po povečanju števila članov Nadzornega
odbora in podvajanju stroškov za delovanje Nadzornega
odbora in povabi svetnike, da predlog podprejo.
Sledi glasovanje
dnevnega reda:

za

podane

predloge

razširitve

Sklep št. 17
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje z dne 15.11.2010
v predloženem besedilu.
Sklep št. 18
Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 14.
do 16.12.2010 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov (odgovarja
župan)
2.1. Vložene pisne pobude in vprašanja:

-

za 1. predlog (Spremembe in dopolnitve
Statuta): 2 ZA; 7 PROTI
za 2. predlog (vodovod Prapreče-Merinca): 10
glasov ZA

Ugotovitveni sklep št. 14
Pobuda za razširitev dnevnega reda s točko:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko ni
bila sprejeta.
Ugotovitveni sklep št. 15
Pobuda za razširitev dnevnega reda je bila soglasno
sprejeta. Dodatna točka se uvrsti za dosedanjo
točko 8 in postane točka 9, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
Sledi glasovanje o dnevnem redu kot celoti (vključno z
dopolnitvijo): 10 glasov ZA
Sklep št. 16
Sprejme se naslednji dnevni red 2. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. izredne
seje in 1. korespondenčne seje
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
osnutek
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
osnutek
5. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
7. Obrazložitev 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko - predlog
sklepa
8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2011
9. Problematika vodovoda Prapreče – Merinca
10. Volitve in imenovanja
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1.
izredne seje in 1. korespondenčne seje
Pripomb na predložena zapisnika ni bilo, zato svetniki
glasujejo o potrditvi zapisnikov v predloženem besedilu:
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne
15.11.2010
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 1. korespondenčne
seje 14. do 16.12.2010
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1. Marjan Pečovnik, vprašanje :« Čedalje bolj smo
ogroženi zaradi vremenskih neprilik na Vranskem,
predvsem zaradi poplav. Zato želijo krajani pojasnilo, v
kateri fazi so priprave za izgradnjo suhega
zadrževalnika na Merinščici, da bomo varni pred
poplavami, ki so v zadnjem času vse bolj pogoste?«
Župan odgovori: zadnji veljavni Načrt razvojnih
programov
Republike
Slovenije
je
izgradnjo
zadrževalnika premaknil iz leta 2010 v leto 2012 i 2013.
Zaradi stalnega spreminjanja načrta razvojih programov
RS na vprašanje ni mogoče dati točnega odgovora.
Poskušal pa bom pridobiti najnovejšo informacijo.
Župan pozove vse svetnike, da prek strankarskih
povezav pridobijo več informacij tudi sami.
2. Marjan Pečovnik, pobuda:«Občani Vranskega, zlasti
pa mame z otroki prosijo vse lastnike psov, da imajo
svoje pse privezane doma ali jih imajo v pesjaku. Tako
ne bodo sami tekali okrog in s tem ogrožali varnost ljudi,
še zlasti pa najmlajših«.
Župan odgovori: V Informatorju bomo ponovno objavili
poziv lastnikom psov in obvestilo.
3. Marjan Pečovnik, pobuda: »Zelo pohvalno je, da je
občina zgradila pločnik ob cesti do Brodov in s tem
dobro poskrbela za varnost pešcev. Krajani pa prosijo,
da bi bila potrebna zaščitna ograja vsaj še na nekaterih
nevarnih mestih zaradi bližine potoka«.
Župan odgovori: Varnostna ograja je postavljena na
mestih, ki jih je kot nevarna ocenila stroka, postavitev
dodatne ograje ni predvidena.
Ustne pobude in vprašanja:
4. Vladimir Rančigaj predlaga obnovo obvestilne table
Kolesarske poti v SSD v centru trga Vransko.
Župan odgovori: Do obnove obvestilne table bo prišlo v
kratkem, aktivnosti za obnovo so že stekle.
5. Aleksander Reberšek vpraša kdaj bodo izplačana
sredstva po javnem razpisu za kmetijstvo 2010 pogodba je določala da predvidoma do 31.12.2010?
Župan odgovori: Pogodbeno določilo je bilo dejansko
tako formulirano, saj je bilo pričakovati finančne in
likvidnostne težave zaradi vse globlje krize.
Nerealizirane obveznosti do prejemnikov sredstev so
zato vključene v proračun za leto 2011 in bodo
izplačane v tekočem letu.
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6. Aleksander Reberšek vpraša zakaj se ne orje do
stanovanjske hiše Grabner Stanke Čeplje 15?
Župan Odgovori:Samo prvi del dovozne ceste do
omenjenih stanovanjskih objektov je v lasti Občine
Vransko, naprej je dovoz speljan preko privatnih
zemljišč in dvorišč do stanovanjskih objektov; v kolikor
se pridobijo soglasja lastnikov zemljišč po katerih
dovozna pot poteka, bo Občina Vransko izvajalcu
zimske službe naročila pluženje tudi tega dovoza.
7. Aleksander Reberšek poda pobudo za odstranitev
grmovja ob ograji na mostu čez Bolsko v Čepljah.
Odgovor Župana: Odstranitev grmovja je naročena pri
vzdrževalcu cest in javnih površin.
8. Aleksander Reberšek
vpraša koliko je občina
Vransko zadolžena/prebivalca in zakaj?
Župan odgovori:Občina Vransko ima obveznosti iz
naslova najema dolgoročnih kreditov v višini nekaj več
kot 2,5 mio EUR. S tem denarjem je bil izveden odkup
večnamenske športne dvorane, šolskega prostora z
zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo, o čemer je
odločal občinski svet. Občina obveznosti redno
servisira, obveznosti odplačila glavnice in obresti so
zajete v osnutku proračuna za leto 2011. Ministrstvu za
finance redno kvartalno poročamo o zadolženosti. To
poročilo bo svetnikom posredovano do naslednje seje
in bo odslej objavljeno tudi na spletnih straneh Občine
Vransko.
9. Justin Sedeljšak ugotavlja, da je cesta VranskoPrapreče preozka in sprašuje ali se res ni dalo ob
obnovi cestno telo razširiti in zakaj se je zasul jarek ob
cesti ?
Župan odgovarja: Cestnega telesa ni bilo mogoče
razširiti zaradi nasprotovanja lastnikov sosednjih
zemljišč. Obnova tega cestnega odseka poteka v skladu
z Zakonom o graditvi objektov in po projektu, nadzor
vrši podjetje Paritet d.o.o., vrednost oddanih del znaša
cca.135.000 EUR. Glede zasutja obcestnega jarka bo
občinska uprava pripravila odgovor in obrazložitev.
10. Nataša Urankar vpraša, ali bo še letos postavljena
ograja proti domačiji Podbregar v Zahomcah?
Župan odgovori : Ograja bo postavljena še v mesecu
februarju 2011.
11. Nataša Juhart vpraša, kako je s plazom v Brodeh
oziroma
nadaljevanjem
gradnje stanovanjskega
kompleksa?
Župan odgovori: Občina Vransko pričakuje odobritev
finančnik sredstev s strani MOP – Ministrstva za okolje
in prostor za izvedbo potrebnih raziskovalnih del na
območju plazu, gradnja stanovanj pa naj bi se po
neuradnih informacijah kmalu nadaljevala.
12. Nataša Juhart vpraša ali obstaja možnost ureditve
prehoda za pešce na glavni cesti v Brodeh?
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Župan odgovori: V dosedanjih prizadevanjih ter
pogovorih z DRSC žal nismo bili uspešni; morda je
sedaj kaj več možnosti, saj ministrstvo za promet
pripravlja projekt ureditve avtobusnega postajališča v
Brodeh, zato bi aktivnosti za izgradnjo prehoda bilo
vredno obnoviti.
13. Nataša Juhart vpraša, ali je možno in kdaj
pričakovati asfaltiranje ceste Brode-Grič-Tešova?
Župan odgovori: Pred nekaj leti smo želeli urediti
celotno povezavo iz smeri Tešova-Briše-Brode grič, pa
so občani povezavo odklonili kor nepotrebno, prav tako
obstaja nerešen problem odvoda meteornih vod.
Lastniki parcel ob tej cesti ne dovolijo ureditve odvoda
meteornih vod, zato asfaltiranja te cestne povezave v
kratkem ni možno pričakovati.
14. Nataša Juhart opozori na potrebo ureditve javne
razsvetljave Brode-Tržca, saj se svetilke po
nepotrebnem prižigajo tudi v dnevnem času. Podobne
nepravilnosti so opažene tudi v Prekopi in Čepljah.
Župan odgovori: To se dogaja zaradi neustrezne
nastavitve svetlobnih senzorjev, ki krmilijo vklop javne
razsvetljave. Zahteva po ustrezni nastavitvi svetlobnih
senzorjev bo posredovana pogodbenemu vzdrževalcu
javne razsvetljave.
15. Nataša Juhart seznani občinski svet s pritožbo
krajanov Brodov, ki z izvajanjem zimske službe niso
zadovoljni.
Župan odgovori:Na objavljen razpis za izvajanje zimske
službe se ni prijavil nihče iz ožjega okolja, zato je bila
pogodba podpisana z edinim izvajalcem, ki je bil
pripravljen zimsko službo na tem območju vršiti. Dela so
se izvajala v skladu z zakonom. Občinska uprava pa bo
v prihodnje preverila upravičenost pritožb krajanov.
16. Nataša Juhart poda pobudo za obnovo ceste v Selo,
vključno z mostom, ki je v zelo slabem stanju.
Župan odgovori: Stanje cestnega odseka bo pregledala
strokovna sodelavka občinske uprave in pripravila
predlog ureditve v kolikor bo to potrebno.
17. Nataša Juhart poda pobudo
za prehod na
individualni odvoz odpadkov na območju vasi Selo.
Župan odgovori:Trenutno se odvoz smeti s tega
območja izvaja preko skupnih zabojnikov. Pobudo za
prehod na individualne kante bomo posredovali firmi, ki
izvaja odvoz smeti in poskrbeli, da se takoj preide na
nov način odvoza.
18. Nataša Juhart poda pritožbo in željo občanov, da
pripravljavci programov različnih javnih prireditev in
proslav upoštevajo željo po izvedbi programa v
slovenskem jeziku.
Župan odgovori:Pritožbo in pobudo bo občinska uprava
posredovala vsem društvom, organizacijam in OŠ
Vransko-Tabor, ki so praviloma pripravljavci in izvajalci
programov na prireditvah.
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19. Jože Matko vpraša, kdaj se bo popravila cesta na
Tešovo in Čreto?
Župan odgovori: Rekonstrukcija ceste Vransko –
Tešova se je že pričela. V proračunu za leto 2011 in
2012 planiramo pridobitev in porabo sredstev, ki jih RS
namenja za odpravo razvojnih razlik. Po vsej verjetnosti
pa ta sredstva ne bodo zadostovala. V času finančne in
gospodarske krize pa ni velikih možnosti, da bi se lahko
v kratkem uredil še odsek Planina-Ptica in Čreta. Na
cesti
Vransko-Tešova-Čreta se redno izvajajo
najnujnejša vzdrževalna dela.
20. Ana Bogataj vpraša, ali obstaja možnost ureditve
sedaj blatnega dovoza in okolice za stanovalce bloka
Vransko 89 in Vransko 84 in kdaj?
Župan odgovori: Občina Vransko je lastnica po enega
stanovanja v vsakem stanovanjskem bloku, ostala
stanovanja so v lasti drugih etažnih lastnikov, zato bo
občina pri ureditvi dvorišča prispevala sorazmerni delež,
v kolikor bi se lastniki dogovorili za urejanje dvorišča;
izvedba navezava dvorišča na dovozno cesto ob
trgovini Tuš pa je planirana.
21. Ana Bogataj vpraša: Društva se pritožujejo, da niso
prejela finančnih sredstev za delovanje v letu 2010,
kako je dejansko s tem?
Župan odgovori: Pogodbe o sofinanciranju društev na
osnovi javnega razpisa so bile podpisane in društva so
veliko večino sredstev prejela. Zaradi težav s
financiranjem obveznosti do društev do 31.12.2010 niso
bile poravnane v celoti. Društva bodo preostanek
sredstev prejela v prvih mesecih letošnjega leta.
22. Ana Bogataj vpraša, ali bo občina za zagotovitev
poplavne varnosti v trgu Vransko samo čakala na
državni denar, ali bo tudi sama prispevala finančna
sredstva in izvedla kakšne ukrepe npr. vzpostavila
odprte kanale kot so bili nekoč?
Odgovor Župana: Občina nima nobenih pristojnosti na
področju vodotokov, niti finančnih sredstev v ta namen.
Vodarji so pripravili študijo iz katere izhaja, da bi
poplavno varnost zagotovila le izgradnja zadrževalnikov
na Merinščici in Zaplaninščici. Občina Vransko je ta dva
zadrževalnika že leta 2008 umestila v prostor, torej v
Občinski prostorski načrt,ter tako zagotovila pogoje za
izgradnjo. Država pa je izvedbo že planirane izgradnje
zadrževalnika na Merinščici umaknila iz Načrta
razvojnih programov RS. Pričetek izgradnje je
prestavljen v leto 2012 in 2013. Sredstva v višini cca 1
mio EUR, ki pa jih je država
oziroma pristojno
ministrstvo namenilo za izvedbo interventnih ukrepov za
sanacijo po poplavi za območje občine Vransko s
sklepom iz marca 2008, so bila delno porabljena za
izvedbo ukrepov na Kisovškem grabnu, Cerkovnici in
delu Bolske v Brodeh v višini cca 400.000,00 EUR, za
preostanek sredstev dela še niso bila izvedena.
23. Janez Lencl predlaga, da občinska uprava do
naslednje seje pripravi pisno poročilo o dejanski
realizaciji finančnih obveznosti Občine Vransko do
društev. Pobuda je bila sprejeta.
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Župan odpre razpravo na podane pobude, vprašanja in
odgovore. K razpravi se ne priglasi nihče, zato župan
svetnike pozove, da podajo dokončne zahteve za pisne
odgovore na vložene pobude in vprašanja. Odzove se
Janez Lencl, ki želi, da se pripravi pisno poročilo o
neporavnanih obveznostih Občine Vransko do društev.
Zaključek:
Občinska uprava do naslednje seje pripravi pisno
poročilo o neporavnanih obveznostih Občine
Vransko do društev.
Ad3: in Ad4: Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2011 in Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2012 – osnutek
Župan uvodoma navede, da je letos prvič pripravljen
dvoletni predlog proračuna. Nato izvede predstavitev
osnutkov Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2011 in Odloku o proračunu Občine Vransko za leto
2012. Za leto 2011 se predvidevajo prihodki v višini
4.524.134,14 EUR in odhodki v višini 4.589.259,08
EUR oz. proračunski primanjkljaj v višini 65.125 EUR,
za leto 2012 pa v naslednjih zneskih: PRIH 3.067.043
EUR, ODH 3.128.635 EUR oz. primanjkljaj 61.592 EUR.
Med predstavitvijo po strukturi prihodkov in odhodkov
poudari in podrobneje predstavi največji delež
proračunske porabe, ki po namenu predstavlja
investicijske odhodke. Iz sredstev kohezije se planira
izvedba kanalizacije in čistilne naprave, poraba sredstev
iz 23. člena ZFO za delno obnovo ceste VranskoTešova-Čreta, pridobljena sredstva na javnih razpisih
posameznih ministrstev pa za dokončanje pločnika oz.
javne razsvetljave Vransko-Brode, opremo v Kulturnem
domu Vransko, Schwentnerjevo hišo in sofinanciranje
izgradnje odprtega široko pasovnega omrežja (projekt
GOŠO); poudari tudi, da so v proračun vgrajeni tudi vsi
predvideni prihodki države oz. ministrstev (že prejeti
sklepi o odobritvi sredstev) v višini 450.000,00 EUR za
poplačilo obveznosti iz naslova sanacije po poplavi in
neurju 2008 ter poplavi 2010 ter za raziskavo plazu
Brode. V kolikor Država RS ne bo v čim krajšem času
zagotovila sredstev za nujno takojšnjo sanacijo plazov
na cestah Brce-Jakov dol, Ropasija in Zaplanina, bo
potrebno v fazi sprejemanja proračuna prerazporediti za
ta namen vsaj 150.000,00 EUR iz drugih postavk.
V nadaljevanju svetnike seznani s terminskim rokom
sprejemanja proračuna.
Ugotovitveni sklep št. 19
Občinski svet se je seznanil z osnutkom proračuna
občine Vransko za leto 2011 in leto 2012.
Ad5: Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
Obrazložitev točke poda župan. Predlaga se, da
vrednost točke ostane enaka kot v letu 2010.
Razpravljati ne želi nihče, zato sledi glasovanje za
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 20
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO
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9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja
in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2011 enaka
kot v letu 2010 in znaša na območju Občine Vransko
812,95 EUR/m2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka
od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno
zemljišče
in
povprečne
stroške
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se
valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala Slovenije.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Ad6: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
Obrazložitev točke poda župan. Razpravljati ne želi
nihče, zato sledi glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 21
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2011 ostaja enaka kot v letu 2010 in
znaša 0,005054 EUR/m2. Ta sklep se objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Ad7: Obrazložitev 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko
Obrazložitev točke poda župan. Po razpravi, v kateri je
sodeloval Janez Lencl in predlog podprl, sledi
glasovanje za sprejem: 10 glasov ZA
Sklep št. 22
Za potrebe širitve kmetije Pečečnik – Savinek,
Prekopa 22, 3305 Vransko, se uporabi zemljišče
parc. št. 318.S in pripadajoča parcela 3/3 k.o.
Prekopa z upoštevanjem določil prostorsko
izvedbenih pogojev za območja razpršene gradnje.
Ad8: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2011
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132,00 EUR neto - 1. novorojencu v
družini,
221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z Odlokom o proračunu
občine Vransko za leto 2011.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Ad9: Problematika vodovoda Prapreče – Marinca
Obrazložitev točke poda Justin Sedeljšak, ki pove, da
zaradi nerazumevanja ljudi že sprejetega sklepa v zvezi
s problematiko vodovoda Prapreče –Merinca na 1.
izredni seji predlaga, da občinski svet sprejme bolj
konkreten sklep glede medsebojnih obveznosti in sicer,
da se jasno zapiše, da se ob prenosu vodovoda občini v
upravljanje, obveznost plačila komunalnega prispevka
posameznega uporabnika kompenzira z vrednostjo
vodovoda. Prav tako zahteva, da se sprejme sklep o
fizični ukinitvi povezave med vodnim izvirom Karbula in
rezervoarjem.
V razpravi sta poleg predlagatelja sodelovala še Janez
Lencl in župan Sušnik. Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 24
Uporabnikom vodovoda Prapreče – Merinca, ki se
priključijo na javni vodovodni sistem se obračuna
komunalni prispevek, vendar se le-ta kompenzira z
vrednostjo zasebnega vodovoda Prapreče Merinca, ki s tem preide v last in upravljanje občine.
Občinski upravi se naloži, da zagotovi, da se
dosedanji dotok vode iz izvira Karbula v rezervoar
Vodovoda Prapreče – Merinca fizično prekine in
odstrani.
Ad10: Volitve in imenovanja
Imenovanje komisije za izvedbo volitev
Izvolitev delovnih teles občinskega sveta
(odborov) in Nadzornega odbora
Imenovanje vaških odborov in Komisije za
pospeševanje turizma
imenovanje predstavnikov občine Vransko v
svet javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor in
Svet JZ ZKTŠ Vransko

Obrazložitev predloga sklepa in poročilo za leto 2010
poda direktorica občinske uprave. Razprave ni bilo,
sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov
ZA

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja občinski svet seznani s
prispelimi predlogi za oblikovanje delovnih teles
občinskega sveta in Nadzornega odbora, ki jih je
komisija obravnavala na 3. redni seji in jih predlaga
občinskemu svetu v izvolitev.

Sklep št. 23
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2011 določi v naslednji
višini:

Sledi predlog imenovanja Komisije za izvolitev članov
delovnih teles v sestavi: Aleksander Reberšek,
predsednik; Vladimir Rančigaj, član; Nataša Urankar,
članica;
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Glasovanje o predlogu sestave komisije: 10 glasov ZA,
0 proti.

4.

Odbor za kmetijstvo:

- Homšak Anton, Ločica/Vranskem 4, 3305 Vransko
- Kokovnik Ivan, Stopnik 41, 3305 Vransko
- Urankar Nataša, Zahomce 15, 3305 Vransko
- Cencelj Sonja, Jeronim 50, 3305 Vransko – zunanja
članica
- Jošt Štefan, Prekopa 20, 3305 Vransko – zunanji
član

Sklep št. 25
Imenuje se Komisija za izvedbo volitev članov
delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega
odbora v sestavi:
Aleksander Reberšek, predsednik;
Vladimir Rančigaj, član;
Nataša Urankar, članica.

5.

Nadzorni odbor:

Seja občinskega sveta se do nadaljnjega prekine.
Imenovana komisija za izvolitev izvede skladno s
Poslovnikom tajne volitve in o delu sestavi zapisnik.
Sledi nadaljevanje seje občinskega sveta.
Predsednik komisije svetnike in prisotne seznani s
sestavo posameznega delovnega telesa (odbora) na
osnovi rezultatov volitev in predlaga članom
občinskega sveta, da potrdijo izvoljene kandidate v
delovna telesa in Nadzorni odbor.



Člani občinskega sveta so se odločili, da bodo o
potrditvi izvoljenih kandidatov v vse štiri odbore in
Nadzorni odbor glasovali hkrati
z enim sklepom.
Sledi glasovanje za potrditev izvoljenih kandidatov v
odbore: 10 glasov ZA.
Sklep št. 26
1.

Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti:

- Juhart Nataša, Brode 12 b, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Pečovnik Marjan, Vransko 130, 3305 Vransko
- Gosak Brigita, Prekopa 10 b, 3305 Vransko –
zunanja članica
- Podbregar Damijana, Vransko 14, 3305 Vransko –
zunanja članica
2.

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe:

- Bogataj Ana, Vransko 110 B, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Sedeljšak Justin, Prapreče 25, 3305 Vransko
- Cizej Sašo, Prekopa 12 b, 3305 Vransko – zunanji
član
- Farčnik Tomaž, Čeplje 3, 3305 Vransko – zunanji
član
3.

Odbor
za
prostorsko
planiranje
gospodarjenje z nepremičninami:

Imenovanje vaških odborov in Komisije za
pospeševanje turizma

Uvodoma Vladimir Rančigaj pove, da mu do seje ni
uspelo (telefonsko nedosegljiva) pridobiti pisnega
soglasja za imenovanje predlagane članice ge.
Stanislave Škrabar v Komisijo za pospeševanje turizma,
zato predlog začasno umika in predlaga, da občinski
svet potrdi ostale predlagane člane. V nadaljevanju
postavi vprašanje, kdo je dolžan sklicati delne zbore
občanov, saj trški odbor še ni oblikovan? Odgovor:
oblikovanje in pristojnosti krajevnih odborov določa
statut v svojem IV. poglavju, ki v 2. odstavku 57. člena
določa, da so člani krajevnih odborov v imenovanje
predlagani na zboru občanov posameznega naselja, za
katerega se imenuje odbor. Konkretne določbe o
sklicatelju ni. Lahko pa smiselno uporabimo povezavo z
določbami 64. člena statuta (V. poglavje: neposredno
sodelovanje občanov pri odločanju v občini), ki določa,
da zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta.
V nadaljevanju Justin Sedeljšak poda predlog, da se v
bodoče združita vaški odbor Prapreče in vaški odbor
Merinca-Vologa. Župan pove, da je za kaj takega
potrebna sprememba statuta in, da sta bila dva vaška
odbora oblikovana na izrecno zahtevo prebivalcev
posameznih navedenih naselij.
Sklep št. 27
Potrdi se imenovanje vaških odborov Limovce,
Brode-Selo, Čeplje, Prekopa, Zahomce, TešovaČreta-Jeronim del in Komisija za pospeševanje
turizma v naslednji sestavi:

in

- Lencl Janez, Prekopa 12, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Sedeljšak Justin, Prapreče 25, 3305 Vransko
- Jerman Valerija, Vransko 89, 3305 Vransko –
zunanja članica
- Pečovnik Janko, Tešova 6, 3305 Vransko – zunanji
član
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- Jug Marija, Prekopa 35 a, 3305 Vransko
- Pečovnik Miha, Vransko 95 b, 3305 Vransko
- Praprotnik Peter, Vransko 135, 3305 Vransko
- Petek Irena, Jeronim 57, 3305 Vransko
- Radulj Bojan, Vransko 118 a, 3305 Vransko

1. Vaški odbor Limovce
Priimek in ime

Naslov (vsi
1222 Trojane)

predlog
funkcije

1.

FERME
Silvester

Limovce 15

predsednik

2.

FERME Stanko

Limovce 7

član

3.

FERME Anton

Limovce 6

član

4.

BOKAL Franc

Limovce 12

član

Zap.
št.
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5.

FERME Alojz

Limovce 3

član

6.

VOBOVNIK
Drago

Limovce 10

član

CUKJATI
Janez Rafael

Limovce 14

7.

5.

Ljubomir
GOSAK

Prekopa 10B

član

6.

Rudolf
SAVINEK

Prekopa 22

član

7.

Prekopa 37
Tanja
GOROPEVŠEK

član
članica

2. Vaški odbor Brode-Selo
5. Vaški odbor Zahomce
Zap.
št.
1.

Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Breda
PODBREGAR

Zahomce 13a

predsednica

2.

Rado JERMAN

Zahomce 12

član

Zap.
št.

Sonja
GORNJAK

Brode 14

Hinko
Reberšek

Selo 7

3.

Jurij OCVIRK

Brode 9a

član

3.

Martin KAJBIČ

Zahomce 15

član

4.

Ivan MIHEVC,
ml.

Brode 11a

član

4.

Jože
EBERLINC

Zahomce 17

član

5.

Franc
ŽELEZNIK

Brode 1

član

5.

Milan BISTAN

Zahomce 11

član

6.

Aleš KRAMAR

Zahomce 4

član

6.

Vojko
KARNIČNIK

Brode 17

član

2.

članica

član

6. Vaški odbor Tešova –Čreta-Jeronim (del)
3. Vaški odbor Čeplje
Zap.
št.

Priimek in ime

Zap.
št.
Naslov

Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

predlog
funkcije

1.

Marjan PIKEL

Jeronim 21

član

2.

Ivan PUNČOH

Čreta 2

član

3.

Janko
PEČOVNIK

Tešova 6

član

4.

Jeronim 28
Zlatko
SEMPRIMOŽNI
K

5.

Ivan
GRABNER

1.

Tomaž
FARČNIK

Čeplje 3

član

2.

Milan
FLORJAN

Čeplje 22

član

3.

Srečko
OREHOVEC

Čeplje 31

član

4.

Rok DOBNIK

Čeplje 26

član

5.

KOŠICA
Boštjan

Čeplje 26 a

član

Tešova 3

član

član

7. Komisija za pospeševanje turizma
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Suzana
FELICIJAN
BRATOŽ

Jeronim 8,
3305 Vransko

članica

2.

Aleksander
REBERŠEK

Čeplje 8,
3305 Vransko

član

3.

Majda PIKL

Vransko 7,
3305 Vransko

članica

4.

Damijana
PODBREGAR

Vransko 14,
3305 Vransko

članica

Zap.
št.

4. Vaški odbor Prekopa
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Štefan JOŠT

Prekopa 20

član

2.

Franc
HRASTOVEC

Prekopa 46

član

3.

Roman ALEŠ

Prekopa 35

član

4.

Sašo
URANKAR

Prekopa 53

član

Zap.
št.
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imenovanje predstavnikov občine Vransko v
svet javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor in
Svet JZ ZKTŠ Vransko

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Zapisnik 3. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
3 . seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, ki je bila dne 10. januarja
2011, ob 16.30 uri v sejni sobi občine Vransko,
Vransko 59.
Navzoči člani komisije:
Janez Lencl, Anica Bogataj, Vladimir Rančigaj, Nataša
Juhart in Aleksander Reberšek
Ostali prisotni:
Franc Sušnik, župan
Jadranka Kramar, OU
Po uvodnem pozdravu predsednik ugotovi, da so
prisotni vsi člani komisije, zato je seja sklepčna.
Predlaga naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Pregled in obravnava prispelih predlogov oz.
kandidatur za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta (odborov), nadzornega
odbora, trškega in vaških odborov in
oblikovanje predloga sklepa občinskemu sveta
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I. Za stalna delovna telesa občinskega sveta oz. 5 članske odbore:
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti:

1.

2.

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

OŠ Vransko
- Tabor

Peter
REBERŠEK,
Stopnik 7a

da

da

zunanji
član

Marjan
PEČOVNIK,
Vransko 130

da

da

član OS

Maja
JERMAN,

da

da

zunanja
članica

da

da

zunanja
članica

Opomba

Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.

Ad2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja (v nadaljevanju KMVIP) je pregledala in
obravnavala vse prispele predloge kandidatur političnih
strank in ostale zainteresirane javnosti, ki so bili vloženi
skladno z javnim povabilom do vključno 07.01.2011.
Komisija je sestavila seznam evidentiranih kandidatov in
ugotovila, da so predlogi sicer ustrezni, vendar pa je
število kandidatur za oblikovanje določenih odborov
premajhno, saj
ne zadošča kriteriju najmanjšega
predpisanega števila članov (5), niti strukturi
(notranji/zunanji člani) posamičnih organov.
Komisija je tako osnovni seznam dopolnila še s predlogi
na sami seji s kandidati, ki so predhodno že pisno ali
ustno podali soglasje k imenovanju ter tako sestavila
začasni seznam evidentiranih kandidatur kot sledi:

v roku

Številka: 0320/2011-02/4
Vransko, 18. 1. 2011

Sklep št. 5
Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje komisije z
dne 22.12.2010 v predloženem besedilu.

Vloženo

Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22.10 uri.

Ad1:
Na predloženi zapisnik 2. seje komisije ni bilo pripomb,
zato sledi glasovanje za potrditev: 5 glasov ZA.

Soglasje
kandidata

Ad10: /

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Kandidat

Sklep št. 29
Občinski svet občine Vransko potrjuje imenovanje
predstavnikov občine Vransko v Svet JZ Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko kot sledi:
- Valerija JERMAN, Vransko 89, 3305 Vransko,
- Damijana PODBREGAR, Vransko 14, 3305
Vransko,
- Ana BOGATAJ, Vransko 110 B, 3305 Vransko.

za izvolitev delovnih teles (odborov),
nadzornega odbora , trškega in vaških odborov
Imenovanja v svete javnih zavodov
Obravnava dopisa za imenovanje
predstavnikov v Svet javnega zavoda
OŠ Vransko – Tabor in
Obravnava dopisa za imenovanje
predstavnikov v Svet javnega zavoda
ZKTŠ Vransko

Predlagatelj

Sklep št. 28
Občinski svet občine Vransko potrjuje imenovanje
2 predstavnic v Svet javnega zavoda OŠ Vransko –
Tabor kot sledi:
- Suzana FELICIJAN BRATOŽ, Jeronim 8, 3305
Vransko,
- Nataša JUHART, Brode 12 B, 3305 Vransko.

3.

Zap. št.
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130b
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3.

Planinsko
društvo
Vransko

Anton
FERME,
Stopnik 36 b

da

da

zunanji
član

Jože
SEMPRIMOŽNIK,

4.

KMVIP

Damijana
PODBREGAR,
Vransko 14

da

10.1.
2011

zunanja
članica

Jeronim 33

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

da

10.1.
2011

član OS

Brigita
GOSAK,
Prekopa
10B

da

Valerija
JERMAN,
Vransko 89

da

KMVIP

Tomaž
FARČNIK,
Čeplje 3

da

Miha
PEČOVNIK
Vransko
95B

da

KMVIP

Ana
BOGATAJ,
Vransko
110B

da

10.1.
2011

članica
OS

KMVIP

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

da

10.1.
2011

član OS

zunanji
član

10.1.
2011

zunanji
član

10.1.
2011

zunanji
član

3.

4.

10.1.
2011

zunanja
članica

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

Ivan
BERVAR,

Franc
SUŠNIK,
župan

Sonja
CENCELJ,

zunanji
član

da

da

zunanja
članica

NOVAK
Rafael,
Zajasovnik
14

da

da

zunanji
član

KMVIP

Anton
HOMŠAK,
Ločica/
Vranskem 4

da

10.1.
2011

član OS

KMVIP

Štefan
JOŠT,

/

10.1.
2011

zunanji
član

Nova
Slovenija
N.Si

Opomba

da

V roku

da

Zaplanina
21

Jeronim 50
-

Prekopa 20

Apolonija
SEMPRIMOŽNIK,

KMVIP

KMVIP

da

/

Miha
PEČOVNIK,
Vransko 95B

da

10.1.
2011

/

Marija JUG,
Prekopa
35A

da

10.1.
2011

/

Opomba

da

V roku

Vloženo

2.

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

Soglasje
kandidata

član OS

1.

Kandidat/ka

Zap.št.

da

Opomba

da

V roku

Vloženo

Kandidat/ka

/

II. NADZORNI ODBOR

Soglasje
kandidata

Predlagatelj

Zap.št.

2.

Limovce 7/a

Marjan
PEČOVNIK,

Valerija
JERMAN,
Vransko 89

Vloženo

da

Opomba

Vloženo

da

V roku

Soglasje
kandidata

1.

Gotard
FERME,

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

KMVIP

Soglasje
kandidata

zunanja
članica

3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami:

1.

član OS

Kandidat/ka

10.1.
2011

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

KMVIP

10.1.
2011

4. Odbor za kmetijstvo

Kandidat

Predlagatelj

Zap.št.

2.

da

zunanja
članica

2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe

1.

zunanji
član

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

Predlagatelj

KMVIP

10.1.
2011

da

KMVIP

Predlagatelj

KMVIP

Zap.št.

KMVIP

2.

da

Jeronim 33

Vransko 130
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1.

Tomaž FARČNIK

Čeplje 3

da

član

2.

Milan FLORJAN

Čeplje 22

da

član

3.

Srečko
OREHOVEC

Čeplje 31

da

član

4.

Rok DOBNIK

Čeplje 26

da

član

III. TRŠKI ODBOR IN VAŠKI ODBORI

članica

Zap. št.

Priimek in
ime

Naslov (vsi
1222
Trojane)

Soglasje

Predlog
funkcije

2. Vaški odbor Limovce

1.

FERME Silvester

Limovce 15

da

predsednik

2.

FERME Stanko

Limovce 7

da

član

3.

FERME Anton

Limovce 6

da

član

6. Vaški odbor Prekopa

Predlog
funkcije

Predlog
funkcije

da

Soglasje

Soglasje

Prapreče 14

Naslov

Naslov

OBLAK Magda

Priimek in
ime

Priimek in
ime

1.

Zap. št.

Zap. št.

1. Vaški odbor Prapreče

1.

Štefan JOŠT

Prekopa 20

da

član

2.

Franc
HRASTOVEC

Prekopa 46

da

član

3.

Roman ALEŠ

Prekopa 35

da

član

4.

Sašo URANKAR

Prekopa 53

da

član

5.

Ljubomir GOSAK

Prekopa 10B

da

član

3. Trški odbor Vransko
IV. Ostala imenovanja

Vransko 14

10.1.
2011

članica

Emil JELEN

Vransko 175

/

član

3.

1.

KMVIP

Suzana
FELICIJAN
BRATOŽ,

da

10.1.2011

/

da

10.1.2011

/

Opomba

Damijana
PODBREGAR

(da/ne)

2.

V roku

članica

Vloženo

Predlog
funkcije

da

Soglasje
kandidata

Soglasje

Vransko 157

Kandidat/ka

Naslov

SANDA Barbara

Predlagatelj

Priimek in
ime

1.

Zap.št.

Zap. št.

1. Komisija za pospeševanje turizma

Jeronim 8

4. Vaški odbor Brode-Selo

Zap. št.

Priimek in
ime

Naslov

Soglasje

Predlog
funkcije

KMVIP

1.

Sonja GORNJAK

Brode 14

da

članica

2.

Hinko Reberšek

Selo 7

/

član

Predlog
funkcije

Soglasje

Naslov

Priimek in
ime

Zap. št.

Sklep št. 6
Komisija potrjuje predhodno naveden začasni
seznam evidentiranih kandidatur ter z obravnavo 2.
točke dnevnega reda nadaljuje v sredo, dne
12.01.2011 ob 16.30 uri po dopolnitvi manjkajočih
kandidatur.
Ad3:
Komisija je prejela dopise obeh javnih zavodov za
imenovanje predstavnikov v svete javnih zavodov:
- JZ OŠ Vransko – Tabor in
- JZ ZKTŠ Vransko

5. Vaški odbor Čeplje
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Aleksander
REBERŠEK,
Čeplje 8

Občina Vransko kot ustanoviteljica JZ OŠ VranskoTabor v Svet JZ OŠ Vransko-Tabor imenuje 2
predstavnika, v Svet JZ ZKTŠ pa 3 predstavnike.
Komisija je prejela 1 predlog za imenovanje v SJZ OŠ
Vransko-Tabor in sicer za go. Suzano Felicijan Bratož,
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člani KMVIP pa so na seji kot drugo kandidatko
predlagali go. Natašo Juhart.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 7
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da kot
predstavnici ustanovitelja v Svet javnega zavoda OŠ
Vransko - Tabor imenuje:
1. Suzano Felicijan Bratož, Jeronim 8, 3305
Vransko in
2. Natašo Juhart, Brode 12 B, 3305 Vransko.
V nadaljevanju je komisija ugotovila, da za imenovanje
predstavnikov ustanoviteljice v Svet JZ Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko nima ustreznih
predlogov in jih bo pridobila ter obravnavala na
nadaljevanju 3. redne seje v sredo, 12.01.2011.

6.

7.

delovnih teles občinskega sveta (odborov),
nadzornega odbora, trškega in vaških odborov
in oblikovanje predloga sklepa občinskemu
sveta za izvolitev delovnih teles (odborov),
nadzornega odbora , trškega in vaških odborov
Nadaljevanje prekinjene točke 3. DR z dne
10.01.2011: Imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v Svet javnega zavoda ZKTŠ
Vransko
Razno

Ad1:
Na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) ter skladno s svojimi
pristojnostmi je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja oblikovala predlog
razpisa ter z glasovanjem: 5 glasov ZA sprejela
naslednji

Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Štev.: 012/2011
Vransko, 11. 1. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

Sklep št. 8
Komisija na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj
občine Vransko sprejema sklep o razpisu pogojev in
rokih dajanja pobud za podelitev priznanj občine
Vransko za leto 2010 v predloženem besedilu.
Razpis se objavi na oglasni deski občine, v
Občinskem Informatorju in na spletni strani
www.vransko.si.
Rok za vložitev predlogov je 1. marec 2011 do 15.
ure.

12.1.
2011

Opomba

V roku

/

Vloženo

Soglasje
kandidata

Nataša
JUHART,
Brode 12 B

članica
OS

Justin
SEDELJŠAK,
Prapreče 25

/

12.1.
2011

Opomba

Predlagatelj

KMVIP

V roku

Zap.št.

1.

Vloženo

2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe

Glasovanje o predlogu dopolnitve: 5 glasov ZA.
Glasovanje za dnevni red v celoti: 5 glasov ZA
Na osnovi glasovanja je bil soglasno potrjen naslednji
dnevni red:
4. Razpis pogojev in rok za dajanje pobud za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2010
5. Nadaljevanje prekinjene 2. tč DR z dne
10.1.2011: Pregled in obravnava dodatnih
predlogov oz. kandidatur za imenovanje

Kandidat

KMVIP

Soglasje
kandidata

Po uvodnem pozdravu predsednik ugotovi, da so
prisotni vsi člani komisije, zato je seja sklepčna.
Predlaga naslednjo dopolnitev dnevnega reda:
»Razpis pogojev in rok za dajanje pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010«

1.

Kandidat

Navzoči člani komisije:
Janez Lencl, Anica Bogataj, Vladimir Rančigaj, Nataša
Juhart in Aleksander Reberšek
Ostali prisotni:
Franc Sušnik, župan (k 1. točki)
Jadranka Kramar, OU

1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti

Predlagatelj

ZAPISNIK
nadaljevanja 3. seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki je
bila v sredo, dne 12. januarja 2011, ob 16.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Ad2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja (v nadaljevanju KMVIP) je kot predlagatelj na
današnji seji dopolnila seznam 10.01.2011 s soglasji
dodatnih kandidatov kot sledi:

Zap.št.

9. Zapisnik nadaljevanja 3. seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja

član OS
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3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami

III. TRŠKI ODBOR IN VAŠKI ODBORI

KMVIP

Janez LENCL,
Prekopa 12

/

12.1.
2011

član OS

V roku

3.

KMVIP

Janko
PEČOVNIK,
Tešova 6

da

12.1.
2011

zunanji
član

4.

KMVIP

Ludvik KRAJNC,
Prapreče 3

/

12.1.
2011

zunanji
član

4.

BOKAL Franc

Limovce 12

da

član

5.

FERME Alojz

Limovce 3

da

član

6.

VOBOVNIK Drago

Limovce 10

da

član

7.

CUKJATI Janez
Rafael

Limovce 14

da

član

12.1.
2011

2.

KMVIP

Natalija
MAROLT
DOLINŠEK

da

12.1.
2011

3.

KMVIP

Peter
PRAPROTNIK

da

12.1.
2011

4.

KMVIP

Bojan RADULJ

da

12.1.
2011

Predlog
funkcije

Rado JERMAN

Zahomce 12

da

član

3.

Martin KAJBIČ

Zahomce 15

da

član

4.

Jože EBERLINC

Zahomce 17

da

član

5.

Milan BISTAN

Zahomce 11

da

član

6.

Aleš KRAMAR

Zahomce 4

da

član

IV. OSTALO
1. Komisija za pospeševanje turizma

3.

KMVIP

Majda PIKL,
Vransko 7,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

4.

KMVIP

Damijana
PODBREGAR,
Vransko 14,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

5.

KMVIP

Stanislava
ŠKRABAR,
Prapreče 22,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

Opomba

da

2.

V roku

Soglasje
kandidata

Irena PETEK

Opomba

Kandidat/ka

KMVIP

V roku

Predlagatelj

1.

Vloženo

Zap.št.

II. NADZORNI ODBOR

Soglasje

članica
OS

predsednica

Vloženo

12.1.
2011

da

Soglasje
kandidata

/

Naslov

Nataša
URANKAR,
Zahomce 15

Zahomce 13a

Kandidat/ka

KMVIP

Breda
PODBREGAR

Predlagatelj

2.

1.

Zap. št.

član OS

Zap.št.

12.1.
2011

Opomba

/

V roku

Kandidat/ka

Ivan
KOKOVNIK,
Stopnik 41

Vloženo

Predlagatelj

KMVIP

Soglasje
kandidata

Zap.št.

1.

Priimek in
ime

7. Vaški odbor Zahomce

4. Odbor za kmetijstvo
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Predlog
funkcije

2.

Soglasje

član OS

Naslov (vsi
1222
Trojane)

12.1.
2011

Priimek in
ime

/

Zap. št.

Justin
SEDELJŠAK,
Prapreče 25

Opomba

Kandidat/ka

KMVIP

Vloženo

Predlagatelj

1.

Soglasje
kandidata

Zap.št.

2. Vaški odbor Limovce (dopolnjeno po zapisniku zbora
krajanov Limovc 11.1.2011)
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Sklep št. 9
Komisija potrjuje dopolnjen seznam vloženih
kandidatur in sprejema sklep, da je predloge za
manjkajoče kandidature za imenovanja po javnem
povabilu možno vložiti še vse do seje občinskega
sveta v ponedeljek, 17.01.2011 do 15. ure. (delni
zbori za imenovanja v vaške odbore namreč
potekajo tudi v času vikenda). Občinska uprava
pripravi dokončno oblikovan seznam kandidatur kot
predlog komisije za nadaljnjo obravnavo na
občinskem svetu.
Ad3:
Komisija je prejela tri predloge za imenovanje v Svet JZ
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko: Valerija
Jerman, Vladimir Rančigaj in Ana Bogataj.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 10
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da kot
predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda
ZKTŠ imenuje:
3. Valerijo Jerman, Vransko 89, 3305 Vransko
4. Damijano Podbregar, Vransko 14, 3305
Vransko
5. Ano Bogataj, Vransko 110 b, 3305 Vransko.
Ad4:
Po krajši razpravi so člani z glasovanjem: 5 glasov ZA
sprejeli naslednji
Sklep št. 11
Do preklica se vabilo in gradivo za seje občinskega
sveta svetnikom in članom Nadzornega odbora
posredujejo tudi v pisni obliki z redno pošto na
naslov stalnega bivališča.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Štev.: 012/2011
Vransko, 14. 1. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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