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14. 07. 2006
ZAPISNIK 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 26. junija 2006, ob 20. uri
v dvorani Kulturnega doma Vransko.

Ugotovitev prisotnosti:
- člani občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Ivan Dolinšek, Martin Florjan in
Marjan Pečovnik od sredine tč. 2 dalje; opravičeno odsotni: Franc Urankar, Sašo Urankar; ostali prisotni: nadzorni odbor: Marjana
Jug, Janez Lencl, Peter Praprotnik; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Aleksander Borštner, Jadranka Kramar, Rosita
Papinutti, Aleksandra Kumer; predstavniki JZ in JP: II. OŠ Žalec: Danica Vončina Veligošek, UPI Ljudska univerza Žalec: Franja
Centrih, MMK Žalec: Jolanda Železnik, ZD dr. J. Potrate Žalec: Franjo Velikanje, Vili Čretnik, Energetika Projekt Vransko: Dušan
Dolgan, Energetika Vransko: Ludvik Krajnc, ZKTŠ Vransko: Suzana Felicijan Bratož.
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 20. uri prisotnih 9 članov,
zato je bila seja sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan pove, da umika z dnevnega reda obravnavo zadeve pod točko 8 in predlaga, da se o tem glasuje: 8 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 412: Z dnevnega reda 21. redne seje se umakne predlagana točka 8.
V nadaljevanju povpraša, ali se svetniki strinjajo s predlaganim dnevnim redom z upoštevanjem prej izglasovanega umika 8. točke.
Ker ni pripomb, svetniki pristopijo h glasovanju o dnevnem redu v celoti: 7 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 413: Občinski svet potrjuje sprejem dnevnega reda 21. seje, kot sledi:
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta z dne 24. 04. 2006;
2. Poslovanje javnih zavodov in javnih podj., katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Vransko za l. 2005;
3. Pobude in vprašanja svetnikov;
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005;
5. Obravnava predloga za izdajo soglasja za povišanje cene daljinskega ogrevanja v trgu Vransko;
6. Pogodba o izvajanju in financiranju preventivnih socialnovarstvenih programov;
7. Imenovanje v. d. direktorice JZ Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko;
8. Razno.
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta z dne 24. 04. 2006:
Na predloženo besedilo zapisnika pripomb ni bilo, zato svetniki pristopijo h glasovanju:
- glasovanje za potrditev zapisnika 20. redne seje: 7 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 414: Potrdi se zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta z dne 24. 04. 2006 v predloženem besedilu.
Ad2: Poslovanje javnih zavodov in javnih podj., katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Vransko za l. 2005:
Župan uvodoma predlaga način obravnave poročil o poslovanju javnih podjetij in javnih zavodov, kot sledi:
svetniki se seznanijo s poročilom posameznega JP ali JZ (obravnava poteka po abecednem vrstnem redu);
razprave po poročilu ni;
nadzorni odbor se vključi v primeru, da je poslovanje določenega zavoda ali javnega podjetja obravnaval ter ima o
poslovanju pripombe, predloge oz. poda svoje ugotovitve;
prisotni predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij odgovarjajo na morebitna vprašanja svetnikov;
občinski svet sprejme sklep o seznanitvi s poslovanjem določenega JP ali JZ in eventualne dodatne sklepe.
Na podan predlog obravnave ni bilo pripomb, zato sledi seznanitev s poslovanjem.
- Energetika Projekt Vransko, d. o. o., Vransko 66 (svetnikom je bilo na seji dodatno vročeno še revizijsko poročilo):
Postavljena vprašanja Borisa Pikla in Petra Praprotnika, na katera sta odgovarjala bivši direktor Ludvik Krajnc in župan, so se
nanašala na morebitne sprejete ukrepe za racionalizacijo poslovanja, težave, ki jih imajo občani, ki se želijo, a se zaradi
nezaključenosti projekta ne morejo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja, in o številu zaposlenih v podjetju.
Zato so člani obč. sveta predlagali, da se predlogu sklepa o seznanitvi s poročilom o poslovanju doda dodatno besedilo, s katerim
se apelira na vodstvo oz. upravo in nadzorni svet podjetja, da čim prej omogoči priključitev vsem, ki to želijo.
Glasovanje o predlogu sklepa: 8 glasov ZA.
Sklep št. 415: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem Energetike Projekt Vransko, d. o. o. v letu 2005 in apelira na
vodstvo oz. upravo in nadzorni svet podjetja, da čim prej omogoči priključitev vsem, ki se na sistem daljinskega
ogrevanja želijo priključiti, najkasneje pa do pričetka kurilne sezone, ter s tem podjetju omogoči doseganje boljših
rezultatov poslovanja.
- Energetika Vransko, d. o. o., Vransko 66:
Boris Pikl postavi vprašanje, koliko so znašali prihodki podjetja v letu 2005. Odgovor Ludvik Krajnc: 151 mio SIT. Ker drugih
vprašanj ni bilo, svetniki pristopijo h glasovanju o seznanitvi s poročilom podjetja: 8 glasov ZA.
Sklep št. 416: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem Energetike Vransko, d. o. o. za leto 2005.
- Glasbena šola Risto Savin Žalec:
Župan svetnike dodatno seznani, da je investicija (izgradnja nove glasbene šole) končana, tako da bodo imeli učenci in pedagogi
sedaj res dobre pogoje za delo. Občina Vransko je bila pri investiciji udeležena s 25 % vrednosti. Vprašanj ni bilo. Glasovanje za
seznanitev s poslovanjem: 8 glasov ZA.
Sklep št. 417: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem JZ Glasbene šole Risto Savin Žalec za leto 2005.
- Javno komunalno podjetje, d. o. o. Žalec: Poslovanje za leto 2005 sta že potrdila skupščina in nadzorni svet podjetja.
V nadaljevanju so se vprašanja svetnikov (Ivan Dolinšek, Emil Jelen) vsebinsko nanašala na izgradnjo kanalizacije v trgu Vransko.
Izpostavljeni so bili sledeči problemi:
- zakaj se določena gospodinjstva, ki so prispevke vplačala, še vedno ne morejo priklopiti na kanalizacijsko omrežje;
- iz kanalizacijskih jaškov zelo zaudarja;
- večina poškodovanega asfalta po izgradnji kan. omrežja ostaja nesanirana, čeprav je popolnoma razpokan (primer Soseske –
nadzor bi tukaj nujno moral ukrepati);
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- izredno visoki računi JKP (cena odpadne vode) prejemajo tista gospodinjstva, ki so že priključena na kanalizacijsko omrežje, kar
je nesprejemljivo in v nasprotju z obljubljeno ukinitvijo takse za obremenjevanje okolja po priklopu.
Odgovore sta podala župan in Ludvik Krajnc:
- Investicija je še v teku, dela niso zaključena. Ker prečrpališče v spodnjem delu trga še ni zmontirano, se določena gospodinjstva
res še ne morejo priključiti.
- Čistilna naprava je v poskusnem obratovanju do 9. 9. 2006. Po tem datumu bo dovoljenje za obratovanje dokončno.
- S tem je povezan tudi obračun in plačilo takse za obremenjevanje okolja. Taksa se obračunava in plačuje do dokončnega
dovoljenja za obratovanje ČN, se pravi, da po 9. 9. 2006 priključena gospodinjstva te takse ne bodo več plačevala.
- Glavni razlog zaudarjanja iz jaškov je v nedograjenem sistemu, saj gre trenutno za minimalne pretoke. Stanje se bo po priključitvi
vseh uporabnikov bistveno izboljšalo. Trenutno se problem lahko reši z zamenjavo pokrovov (brez rež) ali z zatesnitvijo le teh.
- Ludvik Krajnc pove, da je bilo v predračunih pri izgradnji toplotnega sistema upoštevano asfaltiranje vseh poškodovanih cestnih
površin, seveda tudi tistih v Soseski. Izgradnja kanal. omrežja poteka vzporedno in kolikor je seznanjen, so bile za obnovo tudi na
terenu označene vse poškodovane asfaltne površine. Nadzor nad pravilnostjo oz. upravičenostjo pa izvaja podjetje DECEN, d. o.
o., Prebold, Vinko Debelak.
- Župan doda, da so v trgu Vransko predvidena še dela, ki jih bo izvajal Elektro, in da bo šele po tem izvedena dokončna
preplastitev.
Zaključek: Vsi pristojni si jutri, 27. 06. 2006, na licu mesta ogledajo zadevo v Soseski. Nadzor ukrepa skladno z
ugotovitvami.
Glasovanje za seznanitev s poslovanjem podjetja v letu 2005:
Sklep št. 418: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem Javnega komunalnega podjetja, d. o. o. Žalec za leto 2005.
- Medobčinska matična knjižnica Žalec: Vprašanj ni bilo. Ga. Železnikova pove, da je knjižnica na Vranskem lepo urejena,
dejavnosti v njej pestre in kaže na izredno rast. Glasovanje za seznanitev s poslovanjem: 8 glasov ZA.
Sklep št. 419: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem Medobčinske matične knjižnice Žalec za leto 2005.
- II. OŠ Žalec: Vprašanj ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poslovanjem: 9 glasov ZA.
Sklep št. 420: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem II. Osnovne šole Žalec za leto 2005.
V nadaljevanju Danica Vončina Veligošek svetnikom predstavi dejavnost šole za otroke s posebnimi potrebami in opozori na
dejstvo, da se občine soustanoviteljice niso uspele dogovoriti za amortizacijo, zato bo zaradi popolne dotrajanosti kombija za
prevoz otrok nujno potrebno pridobiti proračunska sredstva za nabavo novega (dnevno se prevozi cca 250 km) in se zahvali za
dosedanje korektno sodelovanje.
- JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec:
Vprašanj svetnikov ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poslovanjem zavoda: 9 glasov ZA.
Sklep št. 421: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem JZ Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec za leto 2005.
Franjo Velikanje se svetnikom zahvali za izkazano zaupanje ob njegovem ponovnem imenovanju za direktorja zavoda, Marjanu
Pečovniku pa za tvorno sodelovanje v Svetu zavoda. Opozori tudi na probleme zavoda zaradi podelitve koncesij (Občina Polzela in
Občina Prebold v celoti za vse zdravstvene storitve), zato bo že jutri Občina Vransko prejela dopis, s katerim nas bodo zaprosili, da
pripravimo naše videnje nadaljnjega izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne službe. Pri tem apelira na
župana in poslanca v DZ Franca Sušnika, da poskusi zadevo primerno predstaviti na pristojnem ministrstvu.
- UPI Ljudska univerza Žalec:
Vprašanje Darka Kramarja se je nanašalo na število zaposlenih, na katerega odgovor poda ga. Centrih: 14 redno zaposlenih in 5 iz
naslova javnih del. Drugih vprašanj ni bilo.
Ga. Centrihova dodatno obrazloži še predlog za izdajo soglasja za izplačilo dodatne delovne uspešnosti zaposlenim in izplačilu
enkratne letne nagrade direktorici. Poudari, da preko 80 % sredstev pridobijo s prodajo storitev na trgu, zato meni, da je izplačilo iz
lastnih sredstev upravičeno, v nadaljevanju pa predstavi posamezne pomembne projekte, ki jih poleg ostalih programov za celotno
regijo izvajajo brezplačno: 1. računalniško opismenjevanje starejših, 2. CIPS – namenjen učencem OŠ in brezposelnim osebam,
3. ISIO informiranje in svetovanje izobraževanja odraslih.
Iz Občine Vransko je brezplačne storitve iz programa ISIO koristilo 49 oseb, 12 % je udeležba občanov Občine Vransko na
področju osnovnošolskega izobraževanja, precej višja pa na ostalih srednjih in višjih nivojih izobraževanja.
Glasovanje o predlogih sklepov:
1. za izplačilo dodatne delovne uspešnosti zaposlenim: 8 glasov ZA, 1 vzdržan;
2. za izplačilo enkratne nagrade direktorici: 8 glasov ZA, 1 vzdržan;
3. za seznanitve s poslovanjem za leto 2005: 9 glasov ZA.
Sklep št. 422: Občinski svet daje soglasje JZ UPI Ljudski univerzi Žalec za leto 2006 k izplačilu višjega % mase sredstev
za plače za povečano delovno uspešnost zaposlenim, kot jo določa Zakon o razmerjih plač, vendar ne več kot 20 % ob
pogoju, da ta izplačila ne povzročijo izgube zavoda.
Sklep št. 423: Občinski svet daje soglasje k izplačilu enkratne denarne nagrade direktorici UPI Ljudske univerze Žalec.
Sklep št. 424: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem JZ UPI Ljudske univerze Žalec za leto 2005.
- JZ OŠ Vransko - Tabor:
Uvodoma predsednica Nadzornega odbora Marjanca Jug prisotne seznani z ugotovitvami NO ob pregledu poslovanja zavoda in
predlogom za izboljšanje. V zvezi z ugotovitvami ravnateljica Majda Pikl pove, da ugotovljeni presežki prihodkov na OE Vrtec
Vransko in na drugi strani primanjkljaj na OE Vrtec Tabor dejansko predstavljata problem. Zavod kot celota sicer posluje pozitivno,
vendar pa je ugotovitev NO, da je to posledica prerazporeditve sredstev znotraj zavoda, pokritje primanjkljaja OE Vrtca Tabor s
prihodki OE Vrtec Vransko. Stanje se je med tem že izboljšalo. V Taboru so dvignili ekonomsko ceno vrtca in na obč. svetu sprejeli
sklep o pokritju izgube na dan 31. 12. 2005 v višini 1,7 mio SIT. Sredstva sicer še niso na računu zavoda.
Sprejeti so bili tudi drugi ukrepi za izboljšanje rezultatov poslovanja zavoda:
- strokovne delavke so prevzele tudi določena strokovnotehnična opravila, tako da se je privarčevalo na OE Vrtec Vransko;
- problem polne zasedenosti v oddelkih vrtca se pojavi praviloma vedno na začetku leta (september) in povzroča zvišanje stroškov;
(Zadeva se v nekaj mesecih uredi. Trenutno je polno zasedenih vseh 5 oddelkov, kar pomeni bistveno izboljšanje stanja);
- pozna se tudi znižanje stroškov kurjave zaradi prehoda na daljinsko ogrevanje;
- znesek 5,5 mio SIT predstavljajo sredstva MŠŠ za šolsko leto, porabljajo pa se skozi koledarsko leto, zato je na dan 31. 12. 2005
dejansko stanje takšno, kot je;
- materialni stroški na Podružnični šoli v Taboru so se zelo povišali (več kot 30 %), dokupili so tudi precej drobnega inventarja in
imajo sedaj res optimalne pogoje za delo.
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Poslovni rezultati za trimesečno obdobje 2006 so drugačni, žal je opaziti trend v negativno smer (POŠ Tabor, OE Vrtec Vransko,
OE Vrtec Tabor), zato bo ponovna ocena izdelana po izkazu polletnih rezultatov.
Župan pove, da je Občina Vransko v letu 2005 šoli namenila 12 mio SIT ter da zaradi ugotovitev nadzornega odbora predlaga, da
se zadeva dokončno razčisti, z ugotovitvami seznani občinski svet ter da se zadeve dokončno poračunajo.
Vladimir Rančigaj izrazi mnenje, da mora za izkazane negativne rezultate POŠ in OE Vrtca Tabor v celoti prevzeti Občina Tabor.
Na vprašanje Borisa Pikla o razlogih za dodatno zaposlitev v OE Vrtec Vransko ga. Pikl pove, da je to posledica polnih oddelkov
oz. povečanega števila otrok v vrtcu, zato so morali za pomoč v kuhinji dodatno zaposliti eno osebo.
Glasovanje o predlogih sklepov:
1. da se ugotovi dejanski presežek prihodkov oz. odhodkov v JZ OŠ Vransko - Tabor po enotah OE Vrtec Vransko in OE Vrtec
Tabor: 9 glasova ZA;
2. da vodstvo JZ OŠ Vransko - Tabor zagotovi dosledno spremljanje gibanja stroškov po poslovnih enotah oz. vodi finančno
poslovanje tako, da ne bo prihajalo do presežkov ali primanjkljaja na katerikoli enoti vrtca v okviru zavoda in s tem prelivanja fin.
sredstev med enotami ter da ustrezno ukrepa takoj, ko rezultati pokažejo kakršna koli odstopanja v tej smeri: 9 glasov ZA;
3. o seznanitvi s poslovanjem JZ OŠ Vransko - Tabor za leto 2005: 9 glasov ZA.
Sklep št. 425: Občinski svet od JZ OŠ Vransko - Tabor zahteva, da se ugotovi dejanski presežek prihodkov oz. odhodkov
v JZ OŠ Vransko - Tabor na nivoju zavoda in po poslovnih enotah PŠ Tabor, enoti OE Vrtec Vransko ter OE Vrtec Tabor.
Sklep št. 426: Občinski svet od vodstva JZ OŠ Vransko - Tabor pričakuje, da zagotovi dosledno spremljanje gibanja
stroškov po poslovnih enotah oz. vodi finančno poslovanje tako, da ne bo prihajalo do presežkov ali primanjkljaja na
katerikoli enoti vrtca v okviru zavoda in s tem prelivanja finančnih sredstev med enotami ter da ustrezno ukrepa takoj, ko
rezultati pokažejo kakršna koli odstopanja v tej smeri.
Sklep št. 426: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem JZ OŠ Vransko - Tabor za leto 2005.
- SIPRO, Stanovanjsko podjetje Žalec, d.o.o.:
Vprašanj na predloženo poročilo o poslovanju v letu 2005 ni bilo, zato sledi glasovanje za seznanitev s poslovanjem podjetja, v
katerem ima Občina Vransko manjšinski delež: 8 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 427: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem podjetja SIPRO, Stanovanjsko podjetje Žalec, d. o. o. za leto
2005.
- JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko:
Vprašanj ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poslovanjem JZ: 8 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 428: Občinski svet se je seznanil s poslovanjem JZ Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2005.
Ad3: Pobude in vprašanja svetnikov:
1.1 Odgovore na vprašanja iz prejšnje seje je občinska uprava podala v pisni obliki in so bili svetnikom posredovani skupaj z
vabilom in gradivom za današnjo sejo. Svetniki na podane odgovore niso imeli pripomb in so v nadaljevanju soglašali, da se na
osnovi predloženega seznama o nevključenih gospodinjstvih sklepa tudi o dodatnem predlogu sklepa občinske uprave o obvezni
vključitvi v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Glasovanje o predlogu sklepa: 9 glasov ZA.
Sklep št. 430: Občinski svet Občine Vransko je soglasno odločil, da se seznam nevključenih gospodinjstev v sistem
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko posreduje Javnim napravam, javno podjetje, d. o. o., Celje, ki izvaja
javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko.
Javne naprave, javno podjetje, d. o. o., Celje vsem gospodinjstvom s seznama posreduje pogodbo o obvezni vključitvi v
sistem ravnanja z odpadki, dostavi 120-litrsko posodo za odpadke ter prične izstavljati račune za opravljene storitve. Ta
sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju.
V nadaljevanju so bili svetniki seznanjeni tudi s pisnim odgovorom Pošte Slovenije, ki je preučila zahtevo Občinskega sveta za
uvedbo dostave poštnih pošiljk na dom vsem gospodinjstvom v občini Vransko. Žal je odgovor negativen z obrazložitvijo, da so
predalčniki nameščeni na lokacijah, mimo katerih se prebivalci dnevno vozijo v službo ali po opravkih, da so ta gospodinjstva
praviloma raztresena na večjem in težje dostopnem območju oz. krajih, ki jih z dolino povezujejo slabe makadamske ceste, ter da
je sedanji način dostave usklajen z Zakonom o poštnih storitvah. Svetniki s takšnim odgovorom nikakor niso bili zadovoljni, po
krajši razpravi o problematiki pa so ugotovili, da bi ugodno rešitev lahko prinesla samo sprememba obstoječega zakona, za kar si
je potrebno v bodoče prizadevati.
1.2 Nova vprašanja:
a/ Boris Pikl: Kdaj bo končno asfaltirana LC Vransko–Prapreče (mimo Ančke do Podgrada), ki je v obupnem stanju?
Odg. župana: Pogodba s CMC je bila podpisana pred 1 mesecem in izvajalec se je zavezal, da bo dela opravil v pogodbenem
roku, vendar zaradi polne sezone s tem odlaša. Ludvik Krajnc pove, da je to cesta, ki je po izgradnji toplovoda prva na vrsti za
preplastitev, župan pa doda, da toplovod na tisti trasi dejansko res še ni končan.
b/ Ivan Dolinšek: Kdo bo preplastitev plačal in zakaj se ne uredijo bankine na cesti Prapreče–Merinca, kjer je nov asfalt in se zato
dela velika škoda – asfalt poka. Župan na prvo vprašanje poda odgovor, da stroške asfaltiranja krije delno Energetika Projekt,
razliko pa Občina Vransko. Glede bankin je potrebno zadevo preveriti in nato ustrezno ukrepati.
Zaključek: Zadolži se občinska uprava (Rosita Papinutti), da preveri stanje na cesti Prapreče–Merinca in poskrbi za
ureditev bankin, v kolikor je to res potrebno.
Ad4: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005:
Župan pove, da je odlok o zaključnem računu občine Vransko za leto 2005 uvrstil na dnevni red današnje seje predvsem z
namenom, da se svetniki seznanijo z gradivom ter da se sprejme sklep o posredovanju odloka v javno obravnavo, zato ni
predvidena razprava. Gradivu manjkata še poročili nadzornega odbora in zunanjega revizorja.
Občinskemu svetu predlaga sprejem predloga sklepa o posredovanju odloka v javno obravnavo od 01. 09. 2006 do vključno 30.
09. 2006. Pripomb na podano izvajanje in predlog sklepa ni bilo. Glasovanje: za posredovanje v javno obravnavo: 9 glasov ZA
Sklep št. 431: Občinski svet Občine Vransko posreduje Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto
2005 v javno obravnavo na krajevno običajen način. Javna obravnava poteka v času od 01. 09. 2006 do vključno 30. 09.
2006.
Ad5: Obravnava predloga za izdajo soglasja za povišanje cene daljinskega ogrevanja v trgu Vransko:
Energetika Projekt je dne 02. 06. 2006 vložila pisni zahtevek za povišanje cene toplotne energije iz sistema daljinskega ogrevanja
z lesno biomaso v višini 10 %. Zahtevek je utemeljila z zahtevo Nadzornega sveta podjetja po nujnem povišanju cene, podražitve
sekancev na tržišču, zavrnitve povišanja cene v letu 2005 s strani občinskega sveta in primerljivostjo cen sistemov daljinskega
ogrevanja v RS. Predlog cenika je vseboval povišanje tako fiksnega kot variabilnega dela v enakem odstotku.
Ludvik Krajnc v dodatni obrazložitvi svetnikom pove, da poslovni rezultati kažejo na nujnost povišanja cene, obenem pa bi kljub
povišanju cene storitve nudili kot 3. najcenejši ponudnik v RS.
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V razpravi, ki je sledila, je Vladimir Rančigaj opozoril na dejstvo, da projekt daljinskega ogrevanja še ni zaključen, zato tudi še niso
priklopljena vsa gospodinjstva, ki si to želijo, in kakor jim je bilo obljubljeno (pod istimi pogoji), delovalo kar je določeno tudi v
koncesijski pogodbi. Skratka, če bi se takoj lahko priključili vsi, ki to želijo, sedaj je priklopljenih 91, oz. bi vseh predvidenih 126
toplotnih postaj, bi bil sistem polno izkoriščen in bi s tem tudi odpadla potreba po povišanju cene. Ludvik Krajnc pove, da pri 10
potencialnih uporabnikih to tehnično še ni mogoče.
V nadaljevanju razprave se je izoblikovalo stališče svetnikov, da o predloženem ceniku kot celoti zaradi zgoraj navedenih razlogov
ne bodo glasovali, upoštevali pa bodo obrazložitev povišanja cene biomase na tržišču, zato so svetniki pristopili h glasovanju o
predlogu povišanja cene za 10 % samo za variabilni del (obračun po toplotnem števcu), s tem da tudi to soglasje velja z odloženim
pogojem, ko bo zmontiranih vseh 121 toplotnih postaj oz. bodo priklopljeni na sistem vsi uporabniki, ki so podpisali pogodbe za
priklop in jih bo možno tudi dejansko priklopiti: 9 glasov ZA.
Sklep št. 432: Občinski svet Občine Vransko soglaša s predlogom za 10 % povišanje cene energije iz sistema daljinskega
ogrevanja–variabilni del, kar pomeni povišanje cene, izraženo v kWh, za porabo od 1 50000 kWh/leto iz sedanjih 6,50 SIT
na 7,2 kWh. Soglasje je pogojno in stopi v veljavo z dnem, ko bo zmontiranih vseh 121 toplotnih postaj oz. bodo
priklopljeni na sistem vsi uporabniki, ki so podpisali pogodbe za priklop, in jih bo možno tudi dejansko priklopiti.
Ad6: Pogodba o izvajanju in financiranju preventivnih socialnovarstvenih programov
Po kratki obrazložitvi ge. Kramar, da sklenitev pogodbe s Centrom za socialno delo Žalec pomeni možnost izvajanja preventivnih
socialnovarstvenih programov na lokalnem nivoju, ki so namenjeni aktivnostim in skupinam, kot so: otroci in mladostniki,
izobraževanje voditeljic skupin starejših ljudi za samopomoč, medgeneracijsko povezovanje, študijski krožki itd., so svetniki brez
razprave pristopili h glasovanju za potrditev pogodbe v predloženem besedilu: 9 glasov ZA.
Sklep št. 433: Občinski svet Občine Vransko soglaša s sklenitvijo Pogodbe o izvajanju in financiranju preventivnih
programov v vrednosti 208.000,00 SIT, ki jih bo v letu 2006 za Občino Vransko izvajal Center za socialno delo Žalec, v
predloženem besedilu.
Ad7: Imenovanje v. d. direktorice JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko:
Občina Vransko je kot ustanoviteljica javnega zavoda ZKTŠ na osnovi 9. in 13. člena Odloka o ustanovitvi JZ ZKTŠ Vransko v
Uradnem listu RS, št. t. 55/06 objavila javni razpis za direktorja/ico zavoda. V 15-dnevnem roku za prijavo na razpisano delovno
mesto ni prispela nobena vloga. Ker 15. člen istega odloka določa, da »ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, ko je
bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oz. izmed kandidatov ni bil izbran«, so svetniki pristopili h
glasovanju o predlogu sklepa za imenovanje ge. Suzane Felicijan Bratož za vršilko dolžnosti direktorice za dobo 1 leta: 9 glasov
ZA. Na osnovi glasovanja je bil sprejet naslednji
Sklep št. 434: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za vršilko dolžnosti (v. d.) direktorice JZ Zavoda za kulturo,
turizem in šport Vransko za dobo enega (1) leta imenuje ga. Suzana FELICIJAN BRATOŽ, Jeronim 8, 3305 Vransko.
Ad8: Razno: Ni bilo vprašanj ali informacij.
Seja je bila zaključena ob 23. uri.

ZAPISNIK 8. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je bila v torek, 27. 06. 2006, ob 20. uri v sejni sobi Občine
Vransko.
Prisotni: Rafko Novak, Ivan Dolinšek, Ivan Kokovnik, Janko Pečovnik in Rosita Papinutti. Odsoten: Franc Urankar.
Dnevni red:
1. Obravnava prispelih vlog na razpis »Pomoč kmetijam 2006«.
2. Vloga za sofinanciranje delovanja Govedorejskega društva Žalec.
3. Vloga za sofinanciranje delovanja Društva rejcev drobnice Cekin.
4. Vloga Zbora hmeljarskih starešin in princes Slovenije.
5. Sofinanciranje ukrepov iz občinskega proračuna za obdobje 2007–2013.
6. Razno.
Ad1: Pod prvo točko dnevnega reda je odbor pregledal popolnost prispelih vlog na javni razpis »Pomoč kmetijam 2006«.
Do 31. 5. 2006 je prispelo 70 vlog. Po razpravi je odbor sprejel tri sklepe:
1. sklep: s štirimi glasovi ZA:
13 vlagateljem vlog: Karlu Farčniku, Mariji Florjančič, Alenki Kladnik, Anici Pečovnik, Rudolfu Savineku, Igoru Karničniku,
Vojku Ocvirku, Jožici Roter, Ludviku Zupanu, Andreju Brišniku, Jožetu Slapniku, Štefanu Joštu in Andreju Rovanu se
odobri sofinanciranje invalidskopokojninskega zavarovanja za dobo 3 mesecev – lažji pogoji kmetovanja.
2. sklep: s štirimi glasovi ZA:
57 vlagateljem vlog: Slavku Brglezu, Ivanu Bervarju, Ivanu Bistanu, Milanu Bistanu, Francu Blatniku, Jožefu Blatniku,
Francu Bokalu, Janku Brdniku, Antonu Cenclju, Ivanu Cenclju, Antonu Cukjatiju, Francu Čvanu, Ivanu Dolinšku, Mariji
Eberlinc, Miri Farčnik Zore, Branku Felicijanu, Miranu Anderliču, Leopoldu Felicijanu, Francu Goričanu, Ivici Grašinar,
Alojzu Hrastovcu, Francu Hriberniku, Anici Jagodič, Radu Jermanu, Martinu Kajbiču, Ireni Kajbič Papež, Marjetki Kapus,
Ivanu Kokovniku, Jožefu Križniku, Vojku Kropivšku, Ivanu Miklavcu, Ivanu Mošniku, Rafaelu Novaku, Ludviku Papinuttiju,
Ireni Pečovnik, Marjanu Oblaku, Stanislavu Podbregarju, Francu Punčuhu, Branku Reberšku, Hinku Reberšku, Francu
Remicu, Jožetu Ropasu, Petru Ropasu, Zlatku Semprimožniku, Izidorju Skoku, Maksimiljanu Šmidu, Francu Šoštarju,
Ivanu Štrajharju, Rafaelu Učakarju, Nataši Urankar, Vilku Vrhovniku, Simonu Zajcu, Janku Sedeljšaku, Francu Reberšku,
Francu Gotardu in Zdenku Križniku se odobri sofinanciranje invalidskopokojninsko zavarovanje za dobo 6 mesecev –
težji pogoji kmetovanja.
3. sklep: s štirimi glasovi ZA:
- Sofinanciranje osemenjevanje plemenic se od 01. 07. 2006 dalje poviša na 1.500,00 SIT po plemenici.
- Vsem imetnikom plemenskih ovnov in kozlov se odobri sofinanciranje nabave plemenjaka v višini 10,000,00 SIT. Imetniki
pridobijo sredstva na podlagi vloge za nabavo plemenjaka in kopije računa nabave plemenjaka.
Ad2: Odbor je obravnaval prispelo vlogo za sofinanciranje delovanja Govedorejskega društva Žalec in sprejel naslednji
sklep:
4. sklep: s štirimi glasovi ZA: Govedorejskemu društvu Žalec se odobri dotacija v višini 30.000,00 SIT.
Ad3: Odbor je obravnaval prispelo vlogo Društva rejcev drobnice Cekin Celje in sprejel naslednji sklep:
5. sklep: Društvu rejcev Cekin se odobri dotacija v višini 70.000,00 SIT.
Ad4: Odbor je obravnaval vlogo Zbora hmeljarskih starešin in princes Slovenije za finančno pomoč in sprejel sklep:
6. sklep: s štirimi glasovi ZA:
Zboru hmeljskih starešin in princes Slovenije se odobri dotacija v višini 20.000,00 SIT.
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Ad5: Pod peto točko dnevnega reda so bili člani odbora obveščeni, da v naslednjem obdobju 2007 - 2013, oziroma naslednje leto
ne bo več možno sofinanciranje osemenjevanja plemenic in sofinanciranje pokojninsko invalidskega zavarovanja kmetov. Evropski
in naš pravni red tega sofinanciranja ne dovoljujeta. Proračunska sredstva se bodo lahko razdeljevala za druge ukrepe iz Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko.
Ad6: Pod točko razno člani odbora niso imeli razprave.
Seja odbora je bila zaključena ob 21.30.
Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list
RS št. 24/99 in dopolnitev) je župan Občine Vransko sprejel sklep

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode
1.

člen

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno stanovanjsko-cono Brode, ki ga je izdelalo
podjetje Razvojni center Planiranje, d. o. o. Celje, št. projekta: 171/05, junij 2006.
2.

člen

Predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode bo javno razgrnjen v prostorih Občine
Vransko, Vransko 59, v sejni sobi, za čas 30 dni. Javna razgrnitev bo potekala od 18. 07. 2006 do 18. 08. 2006.
3.

člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, ki bo potekala v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, v sejni
sobi, dne 19. 07. 2006, ob 16. uri.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog pisno v knjigo pripomb ali
jih pošljejo na Občino Vransko, Vransko 59, Vransko.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBVESTILO
O JAVNI OBRAVNAVI
PREDLOGA ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2005
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične
osebe, da je na svoji 21. redni seji dne 26. junija 2006 sprejel sklep št. 431, s katerim navedeni predlog Odloka
na krajevno običajen način posreduje
v 30-dnevno javno obravnavo, ki prične teči s 01. 09. 2006 in traja do vključno 30. 09. 2006.
Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih vložite osebno v tajništvu občine.
Rok za dajanje pripomb poteče s 30. septembrom 2006.
Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in je
objavljen na spletni strani občine www.vransko.si
Podjetje Petre šotori iz Žalca prihaja na Vransko
V novi industrijski coni Čeplje na Vranskem bomo v kratkem pridobili še eno uspešno podjetje. Petre šotori iz Žalca namreč v celoti
prestavlja svojo dejavnost na Vransko, saj se zavedajo, da jim bo to prineslo marsikatero prednost pred naraščujočo konkurenco.
Podjetje bo gradilo tako centralno skladišče kot tudi komercialni del, kar pomeni, da bodo na Vransko preselili celotno poslovanje
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podjetja. Na približno 5000 m bo zraslo moderno skladišče šotorskih in ostalih prireditvenih komponent, ki se uporabljajo na skoraj
1000 prireditvah širom Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije.
Podjetje Petre šotori, d. o. o. iz Žalca je že dolga leta v samem vrhu slovenske ponudbe šotorov, odrov, pagod in vse ostale
infrastrukture, ki jo stranka potrebuje za uspešno organizacijo raznih prireditev. Pohvalijo se lahko s postavitvijo šotorskih
komponent na mnogih odmevnih prireditvah, kot so: različne športne prireditve (Planica), razne prireditve za širše množice (Rock
otočec, Rumena noč v Kopru), otvoritve (razne banke, zavarovalnice), srečanja (piknik izseljencev), obletnice (Krka, Lek, Revoz,
Sava), državne proslave (Protokol Vlade RS, razna ministrstva), proslave veleposlaništev (britansko, ameriško, nizozemsko,
nemško), gasilske veselice za razne občine in društva, poroke.
Kot novost pa so začeli med prvimi v Sloveniji prodajati tudi t. i. skladiščne šotore in hale, od tistih najmanjših do res ogromnih. Vsa
ta skladišča imajo skupni imenovalec, zanje ne potrebujete nobenega gradbenega dovoljenja, saj zadostuje že lokacijska
informacija.

Ob prihodu na Vransko predvidevajo še nadaljno širjenje poslovanja, za kar bodo vsekakor potrebovali novo
moč oz. nove zaposlene. Pravijo, da bodo imeli prednost občani Vranskega, saj želijo tudi na ta način
prispevati k razvoju Vranskega z okolico.
Za vse dodatne informacije jih obiščite na internetu http://www.petre.si ali pa jih pokličite na tel. 03 710 21 80, saj velja, da so šotori
podjetja Petre namenjeni „Za vse priložnosti, ob vsakem vremenu!”
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|Občinska knjižnica Vransko | tor: 14–18 |sre: 9–13 | pet:12–16 | sob: 9–12 |
novosti:
| Lenarčič, M.: Okrog edinega sveta | Drnovšek, J.: Misli o življenju in
zavedanju | Vasle, J.: Ustavite svet – mundial je tu! | Klemenčič, J.:
Popotniški priročnik | Med obema tečajema: zgodbe slovenskih popotnikov
| Kojc, M.: Učbenik življenja | Patterson, J.: Zbogom, dekleta|
priročniki:
| Sommer, S.: Homeopatija |Borgenicht, J.: Dojenček: navodila za uporabo
| McCall, Smith, A.: Življenja polna skleda | Derbolowsky, J.: Sproščeni
v eni minuti | Watters, J.: Astrologija |
za otroke:
| Enciklopedija podob za osnovnošolce | Danko, D.: Cukrožer napade |
Wilherlm, F.: Mala zobna vila | Sedwick, M.: Slutenje | Moost, N.:
Princeska sem vendar jaz|
najbolj brane knjige:
| Da Vincijeva šifra | Bela masajka | Učbenik življenja | Živa zažgana |
Jaz, Safiya |

|Knjige so ladje misli, ki potujejo po valovih časa in nosijo dragoceni tovor od roda do roda.| f.bacon|

- PRIREDITVE:
DATUM
Petek, 04. 08. 2006,
ob 20. uri
Sobota, 05. 08. 2006,
ob 20. uri
Nedelja, 06. 08. 2006,
ob 15. uri
po maši

NAZIV PRIREDITVE
NA VRANSKO GREM

Petek, 11. 08. 2006,
ob 20. uri

VRANSKO SUMMER NIGHT
- TURBO VEČER:
* SKUTER
* BOŠTJAN KONEČNIK
* 'ZAKA PA NE' S ŠERBI
VRANSKO SUMMER NIGHT
- ROCK VEČER:
* LUNAPARK
* PERO LOVŠIN
* ŠANK ROCK
DAN GASILCEV GASILSKE
ZVEZE ŽALEC, GASILSKA
PARADA IN VESELICA
- 120-letnica PGD Vransko
- 100-letnica PGD Prekopa

Sobota, 12. 08. 2006,
ob 20. uri

Nedelja, 13. 08. 2006,
ob 14. uri

KRAJ PRIR.
Šotor pri
Pekarni Brglez
ZVESTOBA SE NAGRAJUJE Šotor pri
Pekarni Brglez
DORIJEVA MAŠA
OKTOBERFEST

ORGANIZATOR
KD Ansambel
Zupan
Kolektiv Brglez

KONT. OSEBA
Robi Zupan

TELEFON
041 760 500

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri
Kolektiv Brglez
Pekarni Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri
Klub mladih
Pekarni Brglez Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Šotor pri
Klub mladih
Pekarni Brglez Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Šotor pri
Občinsko
Pekarni Brglez poveljstvo
Vransko

Vladimir
Reberšek

031 348 330

Novičke:
EVROPSKO PRVENSTVO V JU JITSU BORBAH – POLJSKA, 11. 5. 2006 – 14. 5. 2006
V soboto, 13. 5. 2006, se je v športni dvorani Bielsko na Poljskem zaključilo mladinsko kadetsko evropsko prvenstvo v JU JITSU
borbah. Evropskega prvenstva se je udeležilo malo manj kot 400 mladink in mladincev in 300 kadetov iz 24 držav. Evropskega
prvenstva in turnirja se je udeležila tudi slovenska reprezentanca Slovenije z 32 tekmovalkami in tekmovalci ter njihovimi trenerji.
Med njimi so bili tudi člani JU JITSU kluba Aljesan Šempeter. TADEJ KOSTANJŠEK, ki je nastopil v kategoriji kadeti do 66 kg,
SABINA PREDOVNIK, ki je nastopila v kategoriji kadetinje + 70 kg, MARKO COKAN, ki je tekmoval v kategoriji mladinci do 56 kg,
in NEJC KUDER, ki je tekmoval v kategoriji mladinci do 85 kg, ter trener Rok Šuster.
Naši tekmovalci so v zelo hudi konkurenci iz vse Evrope osvojili zelo odlične rezultate in tako v zgodovini JU JITSU kluba Aljesan
Šempeter dokazali, da odlično treniramo in da osvajamo tudi medalje na evropskih tekmovanjih.
SABINA PREDOVNIK je v kategoriji kadetinj + 70 kg osvojila 3. mesto (bronasto medaljo),Tadej Kostanjšek je v kategoriji
kadeti do 66 kg osvojil odlično 5. mesto, Marko Cokan je v kategoriji mladinci do 56 kg osvojil odlično 3. mesto, Nejc Kuder pa je v
kategoriji mladinci do 85 kg osvojil odlično 5. mesto.
FOLKLORNA SKUPINA NA VRANSKEM
Pred kratkim so na Vranskem ustanovili novo folklorno skupino pod vodstvom pobudnikov Slave Škrabar in Marjana Škrabarja. Bila
sta tudi pobudnika folklore Slovenskega kluba v Berlinu.
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