URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 26. SEPTEMBER 2014

Številka 41/2014
1. člen

VSEBINA

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto
2013.

AKTI

2. člen
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto
2013
2. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko
3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014
4. SKLEP o spremembi Sklepa o tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Vransko za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan
prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v
tem letu.
3. člen

RAZPISI
5. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od
1. 11. 2014 do 15. 3. 2015

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2013
znašajo:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo

Skupina/Podskupina kontov
ZAPISNIKI
7. ZAPISNIK 21. redne seje občinskega sveta

OBVESTILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
8. SKLEP o določitvi dneva predčasnega glasovanja za
lokalne volitve 2014 v občini Vransko

AKTI
1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10),
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 78/99,
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B,
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009,
38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12)
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) je Občinski
svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 2. 9. 2014 sprejel
Z AKLJ UČNI RAČ UN
proračuna Občine Vransko za leto 2013
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Zaključni račun 2013
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.061.779

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in
dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki

2.011.307
1.772.488

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Upravne takse in
pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

157.720
98.397

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje
zemljišč
73 PREJETE DONACIJE

2.160.098

164.871
65.020
0

1.278
620
649
56.774
54.260
22
54.238

0
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730 Prejete donacije iz
domačih virov

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij

847.420
847.420

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

3.061.002
1.033.270
178.264

C.RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega
dolga

Zaključni račun 2013
v EUR
220.000
220.000
220.000
211.802
211.802
211.802

26.642
725.507
37.039
65.816

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +

8.562

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

8.198

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 776

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači
transferi

930.824
43.272
496.506

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

940.085
940.085

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
pravnim in fiz. osebam, ki niso
PU
432 Investicijski transferi PU

156.822
35

4. člen

156.751

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 se
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informator Uradne objave Občine Vransko«.

76.886
314.159

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)

776

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

Številka: 410/2014-0321
Vransko, 2. 9. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko

Zaključni račun 2013
v EUR

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih
posojil
751 Prodaja kapitalskih
deležev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

14.302

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

0
0
0
0

0

412

- 412

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS,
št. 57/12) v povezavi s 16. členom Statuta občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 21.
redni seji dne 2. 9. 2014 sprejel
SKLEP
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko
1. člen
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), Sklep o
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s
parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5 k.o. Jeronim ter 3/3
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013 in
33/2013) ter Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 40/2014).
V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine
Vransko je prišlo do napake pri prenosu obstoječih stavbnih
zemljišč iz prostorskega akta »Spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 19862000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za
območje občine Vransko - dopolnitev 2000«.
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Meja območja stavbnih zemljišč je bila premaknjena proti
severu, zato sta izpadli iz območja stavbnih zemljišč z oznako
SS del parcele št. 1103 in parcela št. 1110/7, obe k.o. Prekopa,
kjer je bila na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja
zgrajena in v zemljiški kataster vrisana stanovanjska stavba.
Pomotoma pa so bila v območje stavbnih zemljišč uvrščena
naslednja zemljišča: del parcel št. 1094/1, 1094/3 in 1101 ter
parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa.
2. člen
V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine
Vransko se zemljišča: del parcele št. 1094/1, 1094/3 in 1101
ter parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa, v izmeri cca
2.578 m2 z določeno namensko rabo »Stanovanjske površine
– SS« vrne v namensko rabo »Druga kmetijska zemljišča K2«, del zemljišča parc. št. 1103 in parcela 1110/7, obe k.o.
Prekopa, v izmeri 797 m2, se iz namenske rabe »Druga
kmetijska zemljišča - K2« prestavi v namensko rabo
»Stanovanjske površine – SS«.

3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014
Na podlagi 5. odstavka v povezavi z 2. odstavkom 14. člena
Zakona o volilni in referendumski kampanje (Uradni list RS, št.
41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 –
Odl. US in 98/13), Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) in 29. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je odgovorna
urednica uradnega glasila občine Vransko - Občinski
informator, dne 17. 9. 2014 sprejela
SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014

Namenska raba zemljišč je določena in označena v grafičnem
prikazu, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
O izvedenem postopku spremembe občinskega prostorskega
načrta po kratkem postopku, Občina Vransko v sedmih dneh
po sprejemu na občinskem svetu obvesti pristojno ministrstvo
in vse državne nosilce urejanja prostora.
Številka: 3500-02/2014-03
Vransko, 2. 9. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

I.
Razveljavi se 2. člen Sklepa o določitvi pravil za izrabo
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov
za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave
Občine Vransko, št. 40/2014).
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Številka: 0410-02/2014-05-62
Vransko, 17. 9. 2014

Odgovorna urednica
Suzana Felicijan Bratož l. r.

- priloga: grafični prikaz
4. Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS,
št. 57/12) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne
2. 9. 2014 sprejel
SKLEP
o spremembi Sklepa o tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
1. člen
V Sklepu o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 40/2014) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi: "V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta
Občine Vransko se del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa,
v izmeri cca 270 m2 z določeno namensko rabo »Površine
razpršene poselitve – A« vrne v namensko rabo »Gozdna
zemljišča - G«, del zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa v
izmeri 120 m2 (severni del) pa se iz namenske rabe »Gozdna
zemljišča - G« prestavi v namensko rabo »Površine razpršene
poselitve – A«."
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Številka: 3500-01/2014-03
Vransko, 2. 9. 2014
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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RAZPI SI

ZAPISNIKI

5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od
1. 11. 2014 do 15. 3. 2015
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto
2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/12) in Pravilnika o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina
Vransko objavlja
JAV NI RAZ PIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest)
na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do
15. 3. 2015
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine Vransko
(www:vransko.si) in na oglasni deski Občine Vransko.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske
službe do 20. 10. 2014 na naslov Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.
Številka: 4303-14/2014-04
Vransko, 19. 9. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z
divjadjo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave
Občine Vransko št. 10/2011).

7. Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta
Z APISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 2. septembra 2014, ob 21. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije,
Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik,
Jože Matko, Aleksander Reberšek, Nataša Urankar, Marjan
Pečovnik, Janez Lencl, Ana Bogataj, Nataša Juhart, Justin
Sedeljšak in Anton Homšak
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Mateja Godler, OU;
- SOU Občine Tabor in Občine Vransko: Petra Slatinšek,
računovodja
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih
vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni, zato sledi
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA
Sklep št. 361
Sprejme se naslednji dnevni red 21. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje in 14.
korespondenčne seje
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2013
4. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine
Vransko
5. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Vransko
6. Sklep o spremembi sklepa o Tehničnem popravku Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
7. Vloga Farčnik Ivane, Prekopa 23
8. Razno

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in drugih
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na
kmetijskih zemljiščih.

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje z
dne 17.6.2014 in 14. korespondenčne seje z dne 21.8.2014

V ta namen bo Občina Vransko zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 770,22 €.

»č) Jože Matko: zanima ga, kaj je z javnim razpisom za
pridobitev sredstev za obnovo ceste Tešova in odziv občine na
strelišče v Jeronimu, kakšne so predvidene kazni za kršitelje
javnega reda in mira ter, kako bomo reagirali na to, da je
lastnik zemljišča pričel streljati celo s plinskim topom.«

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj
pridobiti sam iz spletne strani občine na spletnem naslovu
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti na naslov OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59,
3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

Na predložen zapisnik 14. korespondenčne seje pripomb ni
bilo. Na zapisnik 20. redne seje pa je svetnik Jože Matko vložil
pripombo na zapis pri TČ. 2 pod črko č), da se v tekstu dopolni
z besedo plinski top, tako se sedaj glasi:

Sledi glasovanje za potrditev zapisnikov:
- 20. redna seja z dne 17.6.2014 z dopolnitvijo: 11 glasov ZA
- 14. korespondenčna seja 21.8.2014: 11 glasov ZA

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 30.10. 2014.

Sklep št. 362
Potrdi se zapisnik 20. redne seje z dne 17.6.2014 z
dopolnitvijo.

Številka: 4303-15/2014-04
Vransko, 19. 9. 2014

Sklep št. 363
Potrdi se zapisnik 14. korespondenčne seje z dne 21.8.2014 v
predloženem besedilu.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov

Kot druga prioriteta pa je predvidena še sanacija plazov pod
dvema stanovanjskima objektoma to je stanovanjski objekt
Kosem Stopnik 12 in Dolinšek Ivan Jeronim 39.

Svetniki so podali naslednje pobude, vprašanja in predloge, na
katere je na seji odgovarjal župan.
a) Janeza Lencla zanima, če še vedno velja, da JKP d.o.o
Žalec pred priklopom na kanalizacijo opravi čiščenje greznice
brezplačno?
Župan: čiščenje greznic pred priklopom na kanalizacijo je še
vedno brezplačno.
b) Vladimir Rančigaj poda vprašanje glede sklepa, ki ga je
izdalo sodišče v zvezi z najemom poslovno proizvodnih
objektov in pripadajočih zemljišč KIV d.d. v stečaju najemniku
Feštajn Samu s.p. – Avtoodpad Feštajn. Pravi, da se je na
njega obrnilo veliko zaskrbljenih občanov zaradi avtoodpada, ki
naj bi ga omenjeni najemnik postavil. Zanima ga, če lokalni
skupnosti ni potrebno izdati nobenega dovoljenja, glede na
predvideno opravljanje dejavnosti najemnika.
Župan: po zakonu občina nima nobenih pristojnosti ali
kakršnega koli vpliva na odločitev oz. izdajo soglasja za oddajo
premoženja KIV d.d. v stečaju v najem. Sklep o soglasju za
oddajo premoženja stečajnega dolžnika v najem je izdalo
sodišča kateremu je podal soglasje tudi upniški odbor. Na
podlagi občinskega prostorskega načrta zemljišče spada v
gospodarsko cono v kateri so zajete tudi dejavnosti s katerimi
se najemnik ukvarja, zato občina temu ne more oporekati,
lahko pa podaja pripombe pri sami izvedbi te dejavnosti pri
neupoštevanju okoljevarstvenih ukrepov.
c) Justina Sedljšaka zanima kako je z sanacijo gozdne ceste
odcep Cencelj – Štrajhar (pisno vprašanje Cencelj Sonje,
Jeronim 50)

Glede na izkušnje iz preteklih obdobij lahko povemo, da nas
MKO v primeru pridobitve kakršnih koli sredstev za sanacije,
pozove k predložitvi dokumentacije za sanacijo plazov, ki so bili
prijavljeni v katerikoli ujmi od leta 2007 dalje. Tako smo v
lanskem letu sanirali plaz pod stanovanjskim objektom Jagodič
v Stopniku, ki je bil poškodovan v neurju 2010. Vsa projektna
dokumentacija in sanacijski elaborati so bili že dostavljeni na
MKO.
č) Ivana Kokovnika zanima kako je z ureditvijo ceste JevšeLetonja in s pravilno usmeritvijo cestnega ogledala pri kapelici
Roter v Prekopi.
Župan: cesta Jevše – Letonja je bila s strani našega
koncesionarja že sanirana in tudi ogledalo je že bilo pravilno
nastavljeno oz. usmerjeno, ob enem pa pove, da je bila dne
29.8.2014 prekinjena sanacija ceste na Ločici -odcep Felicijan,
zaradi prepovedi lastnika zemljišča.
d) Jože Matko:
1. Kako napreduje projekt GOŠO ?
Župan: projekt GOŠO je zaključen, na sestanku županov SSD
so bile obravnavane tudi težave, ki so se pojavilo zaradi želje
priklopa tistih, ki ne spadajo na seznam sivih lis. Priklopi se
bodo pričeli izvajati v mesecu septembru. Na koordinaciji
županov SSD je bilo dogovorjeno, da se bo do nosilca
pogodbe s strani občin SSD podal zahtevek, da se pokrijejo
tudi tisti, ki do sedaj te možnosti niso imeli. Če se pojavijo
kakršnekoli težave glede priklopa se je potrebno obrniti na
Rudija Pušnika, ki je na občini Vransko skrbnik projekta GOŠO.

Župan poda odgovor:
2. Kakšno je stanje glede problematike strelišča v Jeronimu?
Sanacija gozdne ceste GC 093 146 Odcep Cencelj
Gozdna cesta GC 093146, ki je bila poškodovana v neurju 4-5
november 2012 je bila v skladu z navodili Ministrstva za
kmetijstvo in okolje – Sektorja sanacij naravnih nesreč,
uvrščena na seznamu sanacij kot tretja prioriteta. Občina
Vransko je v okviru sredstev rezerve pri podjetju Grading d.o.o.
iz Maribora, naročila izvedbo projekta (PZI) sanacije omenjene
GC in ga posredovala na MKO. Vendar sta bil sofinancirani le
dve sanaciji to je bila sanacija plaza pod stanovanjskim
objektom Urankar in sanacija JP Zaboršt – Stari grad. Zato je
Občina v lanskem letu izvedla le začasno prevoznost ceste s
kanaliziranjem odvodnega jarka in zasutjem le-tega z
gramoznim materialom. Kakršna koli provizorična rešitev
sanacije udorov omenjene ceste »s piloti«, bi le še dodatno
ogrozila stabilnost poškodovanega cestnega odseka. V
primeru, da ne bomo pozvani k predložitvi dokumentacije za
sanacijo omenjenega odseka, bo naš koncesionar zagotavljal
normalno prevoznost ceste z vsemi potrebnimi ukrepi za
zagotavljanje varnosti.
Glede na to, da nas je v obdobju 2.2- 7.2. 2014 zajelo neurje z
žledom, je MKO od nas zahtevalo, da zopet oddamo seznam
poškodovanih objektov s predlogom sanacij. Ne glede na to, da
imamo odrtih še veliko projektov iz preteklih neurij, nas je MKO
pozval, da pripravimo razpis za prvo prioriteto sanacij. Prvo
prioriteto sanacije predstavlja sanacija LC Ločica – Zaplanina
(lokacija 2), za katero smo že podpisali pogodbo o
sofinanciranju sanacijskih del v višini cca 83.000,00 €. Pri tem
pa je potrebno poudariti, da nam MKO kot upravičen strošek ne
prizna, stroške DDV, nadzora, projektne dokumentacije, raznih
nepredvidenih del…

Župan: uradno ni informacij, neuradno pa naj bi bile izdane
nekatere odločbe. Predstavniki strelskega društva pa so se s
prizadetimi občani pripravljeni pogovoriti in dogovoriti o režimu
streljanja.
3. Kako je s sanacijo ceste Vransko–Tešova?
Župan: Pojavili so se določeni problemi z mejaši,sicer je cesta
odmerjena, ampak je potrebno poiskati mejne točke, kar se bo
zgodilo v naslednjem tednu. Predvidevam, da bo sanacija v
okviru katastrske odmere lahko stekla takoj po tem. Dela se
bodo pričela konec septembra 2014.
4. Potrebno je urediti tudi bankine mimo lovskega doma na
Tešovi
Župan: vgradilo se bo tudi večjo količino asfalta v udarne jame
na cesti Vransko - Tešova
e) Nataša Urankar sprašuje glede ureditve ceste Črni Vrh –
Ravne, ureditve ceste Limovce - odcep Hrastovec Alojz in kaj
je z nabavo gasilske lestve.
Župan: ceste se bodo sanirale takoj, ko bo vreme dopuščalo,
glede lestve pa mora občina do 1. oktobra plačati 15.000€, gre
za nabavo rabljene gasilske lestve.
f) Aleksander Reberšek:
1. Uporabnika vodovoda Male Zahomce zanima, kaj bo občina
naredila v primeru, če na njihovem vodovodu zmanjka vode?
Župan: preko gasilskih društev imajo možnost dovoza vode, v
primeru suše večjih razsežnosti se prevoz vode plača s strani
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Številka 41/2014 – 26. 9. 2014

URADNE OBJAVE Občine Vransko

občine, drugače pa je to zaseben vodovod za katerega ima 5
uporabnikov izdano tudi vodno dovoljenje, v tem primeru
občina tukaj nima nobenih pristojnosti, uporabniki imajo tudi
možnost sodelovanja na razpisu za izboljšanje vodo oskrbe, ki
ga občina objavlja vsako leto in si tako pridobiti finančna
sredstva za izboljšanje oskrbe z vodo.

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v
predloženem besedilu.
Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator- Uradne objave Občine Vransko«.

2. Ali ima občina namen urediti še kakšno igrišče za otroke v
Prekopi?

Župan poda uvodno obrazložitev glede vloge Farčnik Ivane
Prekopa 23 za ureditev prometne signalizacije na odseku ceste
Prekopa- Čeplje in seznani občinski svet s problematiko le-te.
Občina Vransko je naročila odmero tega dela cestišča, ki bo
izvedena v tretjem tednu septembra. Po odmeri bomo
dogovorili režim rabe javnega dobra na tem odseku z mejaši.

Župan: na 20. redni seji OS je bil sprejet sklep, da se podpre
investicija izgradnje igrišča v Prekopi v vrednosti 10% projekta
se pravi 1500€, če pa se bo organizirala še kakšna skupina
ljudi v Prekopi ali pa kje drugje se bo podal predlog
občinskemu svetu da se projekt podpre in financira v
podobnem deležu.
3. Možnost ureditve odvodnjavanja vode na cesti pri rondoju v
Čepljah?
- na omenjeni lokaciji so bili urejeni posebni kanali za
odvodnjavanje križišča in cestišča, velik del meteorne vode pa
steče tudi v fekalno kanalizacijo.
Ad3 Odlok o zaključnem računu občine Vransko za l. 2013
Župan pove, da se nadaljuje prekinjena točka dnevnega reda
iz 20. redne seje občinskega sveta Občine Vransko. Občinski
svet je v vednost prejel tudi osnutek revizijskega poročila
zaključnega računa občine Vransko za l. 2013 in poročilo NO
zaključnega računa občine Vransko za l. 2013. Nato preda
besedo predsedniku NO Mihu Pečovniku, da obrazloži poročilo
NO odbora. Po zaključeni obrazložitvi g. Pečovnika, župan
odpre razpravo v kateri sodelujeta Janez Lencl in Vladimir
Rančigaj. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA
Sklep št. 364
Občinski svet občine Vransko potrdi zaključni račun občine
Vransko za l. 2013
Ad4 Seznanitev s
Občine Vransko

poročilom o polletnem poslovanju

Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, k razpravi
se nihče ne prijavi. Glasovanja pri tej točki ni bilo.

Ad7 Vloga Farčnik Ivane, Prekopa 23

Številka: 0320/2014/02
Vransko, 2. 9. 2014
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
8. Obvestilo o določitvi dneva predčasnega glasovanja za
lokalne volitve 2014 v občini Vransko
Občinska volilna komisija Občine Vransko obvešča, da je na
podlagi 78. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), kot dan
za izvedbo predčasnega glasovanja za lokalne volitve 2014 v
Občini Vransko določila sredo, 1. oktober 2014.
Predčasno glasovanje bo potekalo na volišču za predčasno
glasovanje, s sedežem na naslovu Vransko 59, 3305 Vransko
(sejna soba Občine Vransko) od 7. do 19. ure.

Predsednica Občinske volilne komisije
Občine Vransko
Brigita Miklavc, univ. dipl. prav., l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Sklep št. 365
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o
izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje 1.1.2014 do
30.6.2014
Ad5 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko
Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, ker se k
razpravi nihče na prijavi jo zaključi. Sledi glasovanje: 11 glasov
ZA
Sklep št. 366
Sprejme se Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženem besedilu.
Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator-Uradne objave Občine Vransko«.
Ad6 Sklep o spremembi sklepa o Tehničnem popravku
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, ker se k
razpravi nihče na prijavi jo zaključi. Sledi glasovanje: 11 glasov
ZA
Sklep št. 367
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku
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