URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. marec 2014
VSEBINA

Številka 38/2014
Namestnik predsednice:
Miha PEČOVNIK, Vransko 95 B, 3305 Vransko
Članica:
Brigita GOSAK, Čeplje 3a, 3305 Vransko

AKTI
1. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije
2. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Vransko za leto 2014
3. LETNI NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2014

ZAPISNIKI

Namestnik članice:
Rafael NOVAK, Zajasovnik 14, 3305 Vransko
Članica:
Apolonija SEMPRIMOŽNIK, Jeronim 33, 3305 Vransko
Namestnik članice:
Jože SEMPRIMOŽNIK, Jeronim 33, 3305 Vransko
Članica:
Ludvika ČULK, Vransko 89, 3305 Vransko

4. ZAPISNIK 19. redne seje Občinskega sveta
5. ZAPISNIK 13. korespondenčne seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Namestnica članice:
Stanislava JERAM GORENŠEK, Vransko 130b, 3305 Vransko
II.

6. ZAPISNIK 14. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Mandat komisije je štiri leta in prične teči z dnem imenovanja.

7. ZAPISNIK 5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami

III.

OBVESTILA

Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine
Vransko«.

8. POZIV lastnikom gozdov ob lokalnih cestah, javnih
poteh in gozdnih cestah

Številka: 0410/2014
Vransko, 18. 3. 2014

AKTI

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu v Občini Vransko za leto 2014

1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena, v povezavi z 10.
členom Statuta Občine (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne
objave Občine Vransko, št, 21/12), je Občinski svet Občine
Vransko na 19. redni seji dne 18.03.2014 sprejel naslednji
SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji
sestavi:

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 126/06,
8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko, št, 21/12), je Občinski svet Občine Vransko
na 19. redni seji dne 18.03.2014 sprejel
SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
v Občini Vransko za leto 2014
1.

Predsednica:
Brigita MIKLAVC, Vransko 179, 3305 Vransko
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Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v višini 12,68 EUR na uro storitve od
01.03.2014 dalje.
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2.

parc. št. 292/1,
k.o. Vransko,
ID 2552987,
parc. št.
1292/5, k.o.
Vransko,

parcelacija,

most pri Inde

Podgozd Inde

ID 2444120,
parc. št. 785/4,
k.o. Vransko v
izmeri 505 m2

1650 €

Nakup zemljišč
za ureditev
infrastrukture,
prenos
lastništva iz
RS, zemljišče
namenjeno za
menjavo

še ni
realizirano

Lokalna
cesta
Ropasija

ID 1597024,
parc. št.
1077/3,
ID 1764743,
parc. št.
1077/5,
ID 4285041,
parc. št.
1080/2,
ID 3613206,
parc. št.
1080/3,
ID 1093872,
parc. št. 1083
vse k.o.
Jeronim

Ne odplačen
prenos,
predhodno je
potrebna
parcelacija,

Pridobitev
zemljišča za
ureditev
infrastrukture
po katerem
poteka LC
Vransko- Čreta

še ni
realizirano

Javna pot
Videm

ID 2125827,
parc.št. 368/2,
ID 4645272,
parc.št. 369/3,
ID 950808,
parc.št. 371/2,
vse k.o.
Vransko
skupaj v izmeri
427 m2

Ocenjena
odškodnina
za zemljišče
sodišča

Pridobitev
zemljišč za
ureditev
infrastrukture
postopek
razlastitve UE
Žalec

še ni
realizirano

Stavbno
zemljišče
z delom
stavbe
Brode 24

ID 3500395
,parc.št.
810/2,k.o.
Tešova, 384 m2
ID 4172694,
parc. št.
810/3,k.o.
Tešova, 490 m2
ID 917942,
parc. št.
634/1,k.o.
Tešova, 414 m2

Ne odplačen
prenos
lastnikov
Nastran

Podstrešje III
etaža

v postopku
podpisa
pogodbe

ID 2484082,
parc.št.
688/3,k.o.
Prekopa

Potrebna
parcelacija

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 8,37
EUR/uro.
3.
Cena za uporabnike storitve je 4,31 EUR/uro in se lahko še
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno
delo.
4.
Cena za samoplačnike je 12,68 € na uro.
5.
Polna/ekonomska cena storitve z upoštevanjem subvencije RS
v višini 3,42 € na uro znaša 16,10 € na uro.
6.
Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 1221/2014-1
Vransko, 18. 3. 2014

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2014
Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10
75/12, 47/13-ZDU-1G), 7. člena
Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.
RS, št. 34/11), 13. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št.
11/11-UPB4 (14/13 popr.) in dopolnitve) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko, št, 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko
na 19. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel naslednji
LET NI NAČRT
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za
leto 2014

Velikost
nepremičnine
m2

ID 2271968,
parc. št. 632/2,
k.o. Tešova,
305 m2

2135 €

Javna pot
Podgozd Inde

ID 2384760,
parc. št. 11/1,
k.o. Vransko,
ID 369374,

Vrednost ni
ocenjena,
predhodno je
potrebna

Realizacija
nakupa

Vrsta
nepremičninepodatki o
parceli

Javna pot
na
območju
Brodov

Planirana
sredstva
Vrednost
nepremičnine
v€

Lokacija
nepremičnine

Pridobivanje nepremičnega premoženja:

Nakup
zemljišč za
ureditev
infrastrukture
do stan.
objektov

še ni
realizirano

Nakup zemljišč
za ureditev
infrastrukture-

še ni
realizirano

Kmetijsko
zemljišče

3020 €
vrednost
brez III etaže
večstan.
objekta

(okvirno 32
m2)

Brode 24 in
zemljišče okrog
graščine
še ni
realizirano

Pridobitev del
zemljišča za
cesto za
počasni promet
Brode – Čeplje)
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Razpolaganje z nepremičnim premoženjem:

Lokacija
nepremičnine

Vrsta
nepremičninepodatki o
parceli

velikost
nepremičnine
m2

Vrednost
nepremičnine
v€

Ekonomska
upravičenost

ZAPISNIKI

Kmetijsko
zemljišče

ID 4903681
parc. št. 10/0,
k.o. Jeronim
ID 3224403
parc.št. 5/2,
k.o. Jeronim
ID 4274564
parc. št. 330/3,
k.o. Jeronim

2189 m2

Skupna
vrednost
deleža 1/5 je

Občina ne
potrebuje
kmetijsko
zemljišče

Stavbno
zemljišče
(stara usnarna
- poslovna
stavba)

ID 2752535
parc. št.
232/1,.k.o.
Vransko

404 m2

80.000,00 €

Občina ne
potrebuje
poslovne
stavbe

Menjava
zemljišč med
Občino
Vransko in
Vujasinović

ID 6223529
parc.
št.395/5,k.o.
Vransko
ID 6223531
parc. št.
382/13, k.o.
Vransko
ID 5832709
parc. št. del
769/2,k.o.
Vransko

242 m2

242 €

Občina bi
opuščeno
javno pot
zamenjala za
zemljišče in
dostopno pot
k rezervoarju
na Gorici

Parc. št.
665/24, k.o.
Prekopa
Parc. št.
665/25, k.o.
Prekopa
Parc. št.
1310/9, k.o.
Prekopa

51 m2

ID parc. št.
498, .k.o.
Tešova,
ID parc.št. 499,
k.o. Tešova,

2086 m2

11.785,00 €

834 m2

1.201,00 €

Delež 1/5
(Rajovec)

Menjava
kmetijskega
zemljišča med
Občino
Vransko in
Maček (plazdeponija)

Del stavbno in
del kmetijsko
zemljišče (Selo
pri Vranskem
pri Klopčič

Številka: 410/2014
Vransko, 18. 3. 2014
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779 m2
927,00 €
155 m2

219 m2

406 m2

233 €

686 €

4. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta
Z APISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek 18. marca, 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, Nataša
Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Jože Matko,
Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, Marjan
Pečovnik;
- opr. odsotni člani obč. sveta: Anica Bogataj
- Občina Vransko:Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar,
direktorica OU in Mateja Godler;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik: opr. odsoten
- ostali prisotni: Zavod Sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik,
direktorica
- predstavniki medijev: Ksenija Rozman (VTV, Utrip)
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih
10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan predlaga razširitev dnevnega reda 19. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer tako, da se na
dnevni red uvrsti nova točka 10 dnevnega reda, ki se glasi:
"Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske koče na
Čreti ".
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Postopek
izdaje
odločbe
GURS

215 m2
in izdelave
cenitve
215 m2

Menjava se
izvede za del
zemljišča na
plazu
Stopnik za
del
opuščene
ceste
Prapreče
Občina ne
potrebuje
zemljišča

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato
sledi glasovanje za razširitev dnevnega reda z novo točko 10:
10 glasov ZA in glasovanje o celotnem dnevnem redu: 10
glasov ZA.
Sklep št. 323
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 19. redne
seje z novo točko 10 »Sklep o sofinanciranju del za razširitev
planinske koče na Čreti«.
Sklep št. 324
Sprejme se naslednji dnevni red 19. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne
19.11.2013
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Vransko
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu
5. Poročilo koncesionarja o izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2013 in predstavitev
programa dela za leto 2014
6. Sklep o sprejem načrta ravnanja s premoženjem občine za
leto 2014
7. Sklep o podaljšanju roka plačila komunalnega prispevka
STV d.o.o.
8. Volitve in Imenovanja
8.1. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
8.2. Soglasje k imenovanju direktorja ZD dr. Jožeta Potrate
Žalec
8.3. Soglasje k imenovanju predstavnika v svet JZ UPI LU
Žalec
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2013
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10. Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske koče na
Čreti
11. Razno
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z
dne 18.11.2013
Na predloženi zapisnik 18. redne seje pripomb ni bilo, zato
sledi glasovanje za potrditev: - 10 glasov ZA potrditev
zapisnika 18. redne seje z dne 18.11.2013
Sklep št. 325
Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 18.11.2013 v
predloženem besedilu.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov
Svetniki so podali naslednje pobude, vprašanja in predloge, na
katere je na seji odgovarjal župan.
a)Jože Matko vpraša, ali lahko
pričakujemo sanacijo cest.

Na prvo predlog se je takoj odzvala ga. Mojca Hrastnik, ki je
zagotovila, da bo ustrezen voziček dal Zavod Sv. Rafaela
Vransko, in bo lahko na razpolago v notranjem vhodu ZP
Vransko.
Župan v nadaljevanju pove, da si je kostanj ogledal in je le ta
ozelenel, zato se za enkrat še ne bo odstranil.
e) Janez Lencl predlaga, da občina po izgradnji infrastrukture
v Prekopi poda celovito pisno informacijo gospodinjstvom, kaj
konkretno še morajo narediti; Predlog je sprejet, župan pa
poda informacijo, da je bil opravljen kvalitetni in tehnični
pregled ter, da v roku 30 dni pričakujemo uporabno dovoljenje
(za 36 hišnih priključkov)
f) Aleksander Reberšek predlaga, da občina investitorju
ponovno pošlje urgenco za odstranitev gradbenih odpadkov, ki
kazijo podobo naselja Čeplje v nadaljevanju pa na kratko
predstavi aplikacijo iHELP – projekta Srcu prijazna občina, ki
ponuja varnost občanov doma in na poti.

po zimski sezoni in žledu

Župan: k nujnemu vzdrževanju cest se bo seveda pristopilo;
21.3.2014 bo ogled regijske komisije glede škode po žledu;
občina je prijavila za 121.000 EUR škode na infrastrukturi in
25.000 intervencijskih stroškov ter pozvala lastnike zemljišč, da
podrta drevesa in vejevje odstranijo s cestnega telesa; podana
je informacija o sprejemu Zakona o ukrepih za odpravljanje
posledic po žledu, ki predvideva tudi možnost zaposlovanja za
pomoč pri odpravi škode v gozdovih za kmetijska
gospodinjstva, vendar pa ima občina samo vlogo posrednika.
b) Natašo Urankar zanima, ali bo tudi v Občini Vransko tečaj
za delo v gozdu?
Župan: da, zadeva je v pristojnosti JGS, tudi Gasilska zveza bo
organizirala tečaje, v katerih se bodo usposobili tudi gasilci.
c) Ivan Kokovnik izrazi mnenje, da bo največje povpraševanje
po sekačih in povpraša, zakaj je na cesti Jevše – cestninska
postaja pri »križu« vedno vedno velika udarna jama polna
vode, tako, da je ta sicer frekventna cesta vedno slabo
prevozna.
Župan: verjetno res, vendar zakon predvideva pomoč pri lažjih
delih kot so čiščenje, odstranjevanje vejevja, priprava zemljišča
za sajenje, pogozdovanje ipd.
Glede omenjenega ovinka in velike jame z zastalo meteorno
vodo pa pove, da to drži, ne glede na to, da je naš
koncesionar, ki vzdržuje lokalne ceste in javne poti, večkrat
uredil odvodnjavanje in saniral udarno jamo, lastniki sosednjih
parcel jarek za odvodnjavanje takoj zasujejo. Takoj bom odredil
izkop dovolj globokega kanala za odvod zastalih meteornih
voda, po zemljišču, ki je last Občine Vransko. Menim, da bo ta
problem s tem trajno rešen.
č) Anton Homšak: korito Bolske, predvsem na Ilovici, je po
žledu čisto polno, ali je predvideno čiščenje?
Župan: vzdrževanje je v pristojnosti ARSO, najnujnejše pa
bomo verjetno morali postoriti sami; občina bo s tem seznanila
rečno nadzorno službo.
d) Marjan Pečovnik predlaga, da se ZD Žalec pozove, da
zagotovi v ZP Vransko na razpolago voziček za prevoz
bolnikov; marsikateri bolnik težko prehodi pot od parkirišča do
ambulante in voziček bi bil spremljevalcem bolnikov v veliko
olajšanje; zanima ga tudi, ali se bo odstranil kostanj (ki je v zelo
slabem stanju) pri KD Vransko.

Župan pove, da je na trgu veliko ponudnikov podobnih aplikacij
in bi v primeru pozitivne odločitve bilo potrebno izvesti javno
naročilo za izbiro najugodnejšega. Direktorica zavoda pa
prisotne seznani, da se je zavod prijavil na javni razpis ter da
morajo počakati na odločitev. V kolikor bo le ta pozitivna, bi
lahko vključili vse uporabnike pomoči na domu in še nekaj oseb
iz ostalih rizičnih skupin.
g) Justin Sedeljšak vpraša, ali se bodo urejevale tudi bankine
in da je potrebno ponovno postaviti prometni znak omejitev
hitrosti na Vologi.
Župan: da, bankine se bodo urejevale, zahtevo po postavitvi
manjkajoče prometne signalizacije pa bomo prenesli
Energetiki-Projekt.
Ad3 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Vransko
Obrazložitev s predlogom sklepa poda župan. Pove, da je v
grafičnem delu Občinskega prostorskega
načrta Občine
Vransko prišlo do napake pri uvrstitvi sosednjih zemljišč parc.
št. 1001/1 in 1002, obe k.o. Prekopa, v namensko rabo.
Namesto dela zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa, je bil v
namensko rabo »Površine razpršene poselitve – A« uvrščen
del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa. S predlaganim
tehničnim popravkom se ta napaka odpravi po predpisanem
postopku z javno razgrnitvijo, v času katere je možno podati
pripombe. Sledi ponovna obravnava in sprejem na občinskem
svetu.
Nato pozove k razpravi. Ker se nihče ne oglasi k besedi, župan
poda predlog sklepa na glasovanje: 10 glasov ZA.
Sklep št. 326
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženi
obliki in vsebini.
Ad4 Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu
Po uvodnih besedah župan preda besedo direktorici Zavoda
Sv. Rafaela Vransko, ki v nadaljevanju podrobno predstavi
predlog cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, ki so ga kot koncesionar vsako leto dolžni v potrditev
predložiti občinskemu svetu. Poudari, da je predlog cene za
uporabnike nižji zaradi subvencije RS (javna dela), za 2,4 % pa
bo po novem višja cena storitev ob nedeljah in praznikih.
Župan odpre razpravo: vprašanj ni bilo.
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Sledi glasovanje za potrditev predložene cene storitev: 10
glasov ZA.
Sklep št. 327
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v višini 12,68 €, z veljavnostjo od
01.03.2014 do sprejema nove.
Subvencija iz proračuna občine znaša 8,37 €, cena za
uporabnike storitve je 4,31 € na uro.

Številka 38/2014 – 31. 3. 2014
Ad8 Volitve in Imenovanja
Obrazložitev in predloge sklepov komisije k točki 8, ki jih je
komisija sprejela na seji dne 17.3.2014 , poda predsednik
Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in
priznanja Janez Lencl. Nato je soglasno sprejet predlog, da se
odpre razprava za celotno točko 8 , ki ji sledi glasovanje o
vsakem posamičnem predlogu sklepa. K razpravi se ne priglasi
nihče, zato sledi glasovanje.
8.1. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Cena za samoplačnike je 12,68 € na uro.
Polna/ekonomska cena storitve z upoštevanjem subvencije RS
v višini 3,42 € na uro znaša 16,10 € na uro.
Ad5 Poročilo koncesionarja o izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2013 in
predstavitev programa dela za leto 2014
Poročilo za leto 2013 in program dela za 2014 poda direktorica
Zavoda sv. Rafaela Vransko ga. Mojca Hrastnik. Pove, da se je
pa obseg storitev (opravljene ure) glede na leto poprej
zmanjšal za 1/3 ter, da je bil finančni rezultat na pomoči na
domu negativen. Izgubo bodo pokrili iz drugih dejavnosti.
Zavod 1 x letno opravi tudi evalvacijo storitev pri uporabnikih. V
letu 2013 ni bilo nobene pritožbe. Za leto 2014 predvidevajo
povečanje obsega ur, izvedbo določenih dodatnih projektov,
predvsem pa je bistvo kontinuirano zagotavljanje kvalitetnih
storitev.
V razpravi, ki je sledila, je sodeloval Aleksander Reberšek .

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju OVK:
10 glasov ZA.
Sklep št. 331
Imenuje se Občinska volilna komisija za obdobje 4 let v
naslednji sestavi:
1. Brigita Miklavc, Vransko 179, Vransko – predsednica
2. Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za nam.
predsednice
3. Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko – članica
4. Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – nam. članice
5. Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – članica
6. Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – nam. članice
7. Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – članica
8. Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – nam.
članice
8.2. Soglasje k imenovanju direktorja ZD dr. Jožeta Potrate
Žalec

Glasovanje o predlogu sklepa: 10 x ZA

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju
direktorja: 10 glasov ZA.

Sklep št .328
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2013 v obliki
in vsebini , kot ga je pripravil koncesionar Zavod sv. Rafaela
Vransko.

Sklep št. 332
Občinski svet daje soglasje k imenovanju Marjana Golobu,
univ. dipl. ekon., Velenjska 9, 3310n Žalec, za direktorja JZ ZD
dr. Jožeta Potrate Žalec, za mandatno dobo 4 let.

Občinski svet se je seznanil s programom dela zavoda za
tekoče leto 2014.

8.3. Soglasje k imenovanju predstavnika v svet JZ UPI LU
Žalec

Ad6 Sklep o sprejem načrta ravnanja s premoženjem
občine za leto 2014

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju člana v
Svet zavoda UPI: 10 glasov ZA.

Obrazložitev predloga letnega načrta ravnanja s premoženjem
za vsako posamezno točko poda župan. Predlo da nato v
obravnavo. Pozivu k razpravi se ne odzove nihče, zato sledi
glasovanje o predlogu sklepa : 10 glasov ZA.

Sklep št. 333
Občinski svet soglaša z imenovanjem dr. Marovt Janka,
Braslovče 1, 3314 Braslovče, za člana Sveta zavoda UPI LU
Žalec, za mandatno obdobje 4 let.

Sklep št. 329
Sprejme se Letni načrt ravnanja s premoženjem občine
Vransko za leto 2014 v predloženem besedilu.

Ad9 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2013

Ad7 Sklep o podaljšanju roka plačila komunalnega
prispevka STV d.o.o.
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa predsednik
pristojnega odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Jože Matko svetnike seznani s pozitivnim
mnenjem odbora, ki se je do predloga sklepa opredelil na seji
dne 12.3.2014. K razpravi se ne priglasi nihče, zato sledi
glasovanje za potrditev predloga sklepa: 10 glasov ZA.

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja Janez Lencl svetnike seznani s
prispelimi predlogi, ki jih je komisija obravnavala ter ugotovila,
da so prispeli v roku in so skladni z razpisnimi pogoji, zato jih
daje občinskemu svetu v potrditev. Razprave ni bilo. Sledi
glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 x ZA.
Sklep št. 334
Občinskemu svetu sprejema sklep, da se za leto 2013
podelijo priznanja Občine Vransko kot sledi:
1. PLAKETO Občine Vransko

Sklep št. 330
Občinski svet soglaša , da se investitorju STV d.o.o. Portorož
podaljšana rok plačila drugega obroka odmerjenega
komunalnega prispevka za načrtovano stanovanjsko naselje
Vile Domino v Čepljah, do 31. 12. 2014.
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Košarkarskemu klubu VRANI Vransko – za večletno
uspešno delo na področju športa, vzgoji mladih in promociji
občine
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2. PRIZNANJA Občine Vransko

vsebovalo: vabilo,
glasovnico.

2.1. Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko - za
nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko
starejših in bolnih ljudi
2.2. POŽARNI BRAMBI VRANSKO - za ohranjanje in
promocijo gasilske tradicije in dediščine
2.3. Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor za večletno uspešno delovanje in promocijo
prostovoljstva
2.4. Mateji Todorovski, prof. razrednega pouka – za
izjemno uspešno vodenje mednarodnih partnerskih
projektov OŠ Vransko – Tabor, promocijo šole in
občine

predloge sklepov

z

obrazložitvijo in

O predlogu sklepa so člani odločali tako, da so svojo voljo
izrazili na način, da je bila iz ustrezne označitve besedice DA
ali NE njihova odločitev nedvoumna. Odločitev (izpolnjeno
glasovnico) so posredovali v e-obliki na mail
jadranka.kramar@vransko.si ali obcina.vransko@vransko.si v
roku, ki je določen, to je 17.2.2014 do 15. ure.
2.0 Dnevni red:
1. Razpis pogojev in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013
2. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam
občanov v občini in občanom k predložitvi kandidatur za
imenovanje občinske volilne komisije
3.0 Predloga sklepov za odločanje, izpisana na glasovnici
sta bila:

Ad10 Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske
koče na Čreti
Obrazložitev poda župan. Poudari, da je planinska koča na
Čreti izjemno pomemben del turistične ponudbe Občine
Vransko. Kvalitetna oskrba vse številčnejših pohodnikov,
kolesarjev in drugih gostov je nesporno v interesu občanov in
občine Vransko in predstavlja potreben in nujen pogoj za še
hitrejši razvoj tovrstne turistične ponudbe. V razpravi sta
sodelovala Janez Lenc in Ivan Kokovnik. Glasovanje za
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 335
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za izvedbo
razširitve planinske koče na Čreti v breme proračuna Občine
Vransko za leto 2014 nameni 4000,00 €.
Ad11 Obravnava vloge Monike Marn
Po obravnavi so svetniki glasovali o predlogu sklepa, da se
vlogi ugodi: 10 x ZA.

1. »Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2013 v predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 15. marec 2014. Razpis se objavi v
februarskem uradnem glasilu Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.«
2. »Sprejme se sklep o javnem pozivu političnim strankam,
drugim organizacijam občanov v občini in občanom k
predložitvi kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije
v predloženem besedilu. Rok za vložitev kandidatur /predlogov
s priloženimi soglasji kandidatov je 15. marec 2014.
Razpis se objavi v februarskem uradnem glasilu Občinski
Informator - Uradne objave Občine Vransko.«
Ugotovitev:
Dva člana sta posredovala e-odgovor, dva pa sta dostavila
glasovnici v fizični obliki, ena glasovnica je prispela 17.2.2014
ob 17.31 uri , torej po 15 . uri in se ne upošteva.

Sklep št. 336
Občinski svet soglaša, da se vlogi ugodi in se Moniki Marn,
Vransko 18 b, Vransko, za udeležbo na 20. Mednarodnem
taboru komunikacije in računalništva ICC za slepo in
slabovidno mladino, odobri donacija v breme proračuna
Občine Vransko za leto 2014 v višini 400,00 €.

Ugotovi se, da so vsi 4 člani komisije glasovali ZA sprejem
obeh predlogov sklepov.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Sklep št. 39
Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje pobud in
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 v
predloženem besedilu.
Rok za vložitev pobud je 15. marec 2014. Razpis se objavi v
februarskem uradnem glasilu Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.

4.0 Na osnovi navedenega glasovanja se ugotovi, da je
soglasno sprejet naslednji sklep:

Številka: 0320/2014/02
Vransko, 19.3.2014
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Zapisnik 13. korespondenčne seje Komisije
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

za

Z APISNIK
13. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja,
ki je potekala v petek, 14.2.2014, do ponedeljka, 17.2.2014,
do 15. ure po elektronski pošti.

1.0 Splošno

Sklep št. 40
Sprejme se sklep o javnem pozivu političnim strankam, drugim
organizacijam občanov v občini in občanom k predložitvi
kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije v
predloženem besedilu. Rok za vložitev kandidatur /predlogov s
priloženimi soglasji kandidatov je 15. marec 2014.
Razpis se objavi v februarskem uradnem glasilu Občinski
Informator - Uradne objave Občine Vransko.
Glasovnice v zaprti kuverti so priloga temu zapisniku.
Številka: 012/2014/02
Vransko, 19. 2. 2014
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.

Predsednik KMVIP
Janez Lencl l. r.

Članom komisije (Lencl, Juhart, Bogatajj, Reberšek, Rančigaj)
je bilo gradivo v e-obliki posredovano na e-naslove. Gradivo je

6|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 38/2014 – 31. 3. 2014

6. Zapisnik 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja

Ugotovitev:
Komisija je ugotovila, da vsi prispeli predlogi ustrezajo
razpisnim pogojem, zato z njimi soglaša.

Z APISNIK
14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja,
ki je bila v ponedeljek 17. marca 2014, ob 15.30 uri v sejni
sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je komisija
pripravila končni seznam in oblikovala predlog za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2013 občinskemu svetu ter o
njem glasovala: 5 glasov ZA.

Prisotni člani komisije ob 15.30 uri: Janez Lencl (predsednik),
Nataša Juhart, Ana Bogataj, Vladimir Rančigaj, Aleksander
Reberšek
Ostali prisotni: Franc Sušnik, župan in Jadranka Kramar,
občinska uprava
• Ugotovitev sklepčnosti:
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in
lahko prične z delom.
• Sprejem dnevnega reda:
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda . Na predlog
ni pripomb. Glasovanje : 5 glasov ZA potrditev predloga.
Sklep št. 44
Soglasno je sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije
2. Obravnava prispelih pobud in predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2013 in priprava predloga
sklepa občinskemu svetu
3. Obravnava predloženih kandidatur za imenovanje občinske
volilne komisije in priprava predloga sklepa občinskemu svetu
4. Zaprosilo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ ZD
Žalec
5. Potrditev imenovanja člana sveta JZ UPI LU Žalec
6. Sklep o določitvi rednega letnega dopusta županu Občine
Vransko
7. Razno
Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije
Na predložen zapisnik 13. korespondenčne seje ni bilo
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli.
Sklep št. 45
Potrdi se zapisnik 13. korespondenčne seje KMVIP v
predloženem besedilu.
Ad2 Obravnava prispelih pobud in predlogov za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2013 in priprava predloga
sklepa občinskemu svetu
Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj
Občine Vransko za leto 2013, objavljen na uradni spletni strani
občine
obcina.vransko@vransko.si;
in
v
Občinskem
Informatorju, Uradne objave Občine Vransko št. 37/2014
prispeli predlogi treh predlagateljev:
1. Družine Felicijan in Maloprav iz, Brodov – za podelitev
priznanja Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko
2. PGD Vransko, z dne 14.3.2014 – za podelitev priznanja
POŽARNI BRAMBI VRANSKO
3. Zavoda Sv. Rafaela Vransko z dne 14.3.2014 – za podelitev
priznanja Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor
4. OŠ Vransko – Tabor z dne 14.3.2014 – za podelitev
priznanja Mateji Todorovski
5. Aleksander Reberšek, Čeplje 9 – za podelitev priznanja
Košarkarskem klubu VRANI Vransko
Vsi predlogi so bili vloženi pravočasno, to je do 15.03.2014,
zato sledili pregled, obravnava in razprava o posamičnih
predlogih predlagateljev.
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Sklep št. 46
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se
za leto 2013 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko:
1. PLAKETO Občine Vransko:
Košarkarskemu klubu VRANI Vransko – za večletno uspešno
delo na področju športa, vzgoji mladih in promociji občine
2. PRIZNANJA Občine Vransko:
2.1. Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko - za
nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko starejših in
bolnih ljudi
2.2. POŽARNI BRAMBI VRANSKO- za ohranjanje in promocijo
gasilske tradicije in dediščine
2.3. Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor - za
večletno uspešno delovanje in promocijo prostovoljstva
2.4.Mateji Todorovski, prof. razrednega pouka – za izjemno
uspešno vodenje
mednarodnih partnerskih projektov OŠ Vransko – Tabor,
promocijo šole in občine
Ad3 Obravnava predloženih kandidatur za imenovanje
občinske volilne komisije in priprava predloga sklepa
občinskemu svetu
Na podlagi sklepa komisije je bil na uradni spletni strani
www.vransko.si; in v februarskem uradnem glasilu Občinski
Informator - Uradne objave Občine Vransko, št. 37/2014 z dne
28.2.2014 objavljen javni razpis/poziv političnim strankam,
drugim organizacijam občanov v občini in občanom k
predložitvi kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije.
Rok za vložitev kandidatur /predlogov s priloženimi soglasji
kandidatov je bil 15. marec 2014.
KMVIP je pregledala prejete kandidature in ugotovila, da
ustrezajo razpisnim pogojem.
1.Predlagatelj N.Si (Nova Slovenija):
1.1.Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko –za članico OVK
1.2.Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – za nam. članice
2.Predlagatelj SDS (Slovenska demokratska stranka):
2.1.Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – za članico
2.2.Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – za nam.
članice
3.Predlagatelj SD (Socialni demokrati):
3.1.Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – za članico
3.2.Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – za
nam. članice
4.Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve.
Imenovanja in priznanja:
4.1.Brigita Miklavc, Vransko 179, Vransko – za predsednico
OVK
4.2.Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za nam.
predsednice OVK
Na osnovi ustreznih predlogov se komisija oblikovala sestavo
OVK in z glasovanjem: 5 glasov ZA, sprejela naslednji
Sklep št. 47
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da za obdobje 4 let
imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1.Brigita Miklavc, Vransko 179, Vransko – predsednica
2.Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za
predsednice
3.Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko – članica
4.Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – nam. članice

nam.
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5.Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – članica
6.Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – nam. članice
7.Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – članica
8.Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – nam.
članice
Ad4 Zaprosilo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja
JZ ZD Žalec
Skladno z določbami Odloka o izločitvi organizacijske enote ZD
dr. Jožeta potrate Žalec iz JZ zdravstveni center Celje in o
ustanovitvi javnega zavoda ZD dr. Jožeta Potrate Žalec in
Statutom občine Vransko soustanoviteljice javnega zavoda
podajo soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda.
Zaradi časovne oddaljenosti (zaprosilo je bilo podano konec
novembra 2013), v času katere seje občinskega sveta niso
bile predvidene, je komisija po predhodni obravnavi zaprosila in
glasovanju za izdajo soglasja: 5 glasov ZA, v nadaljevanju
sprejela naslednji
Sklep št. 48
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje za
imenovanje direktorja JZ ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Marjanu
Golobu, univ. dipl. ekon., Velenjska 9, 3310n Žalec, za
mandatno dobo 4 let.

7. Zapisnik 5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami

Z APISNIK
5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami,
ki je bila v sredo, 12. marca 2014, ob 16. uri v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 59.

Prisotni člani odbora ob 16. uri: Jože Matko (predsednik),
Justin Sedeljšak, Janez Lencl.
Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, OU: Marija Jerman, Rudi
Pušnik (zapisnikar).
• Ugotovitev sklepčnosti:
Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so
prisotni trije člani odbora, zato je seja odbora sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Predlagan dnevni red je soglasno sprejet:
1. Obravnava vloge / prošnje STV d.o.o.

Ad5 Potrditev imenovanja člana sveta JZ UPI LU Žalec

Ad1: Obravnava vloge / prošnje STV d.o.o.

Skladno
s
podpisanim
dogovorom
med
občinami
soustanoviteljicami o imenovanju predstavnikov v svete javnih
zavodov , je Občina Braslovče izpeljala postopek imenovanja
1 član/a-ce v svet JZ kot predstavnika novonastalih občin SSD
ter ga posredovala ostalim občinam v vednost in potrditev.
Glasovanje za potrditev: 5 glasov ZA.

Obrazložitev točke podata župan in Marija Jerman. Predsednik
odbora nato odpre razpravo. Po končani razpravi sledi
oblikovanje sklepa in glasovanje o predlaganem sklepu.
Predlagani sklep je soglasno sprejet.

Sklep št. 49
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da potrdi imenovanje dr.
Marovt Janka, Braslovče 1, 3314 Braslovče, za člana Sveta
zavoda UPI LU Žalec, za mandatno obdobje 4 let.
Ad6 Sklep o določitvi RLD za leto 2014 županu Občine
Vransko
Župan občine Vransko Franc Sušnik opravlja funkcijo župana
poklicno. Skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo
zaposlenemu pripada pravica do rednega letnega dopusta .
Glede na veljavne kriterije pripada županu Francu Sušniku 40
dni rednega letnega dopusta, glede na ZUJF in ZIPRS14/15 pa
je trajanje rednega letnega dopusta omejeno na največ 35 dni.
Izdaja sklepa je v pristojnosti Komisije. Glasovanje za sprejem
predloga sklepa: 5 glasov ZA.
Sklep št. 50
Izda se odločba o pravici do rednega letnega dopusta za leto
2014 Francu Sušniku, županu Občine Vransko v predloženem
besedilu.
Ad7 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Sklep št. 13
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da ugodi vlogi oz.
prošnji investitorja za podaljšanje roka plačila drugega obroka
odmerjenega komunalnega prispevka za načrtovano
stanovanjsko naselje Vile Domino v Čepljah, do 31. 12. 2014.
Seja odbora je bila končana ob 16:40.
Številka: 0112-01/2014-08
Vransko, 12. 3. 2014
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.

Predsednik odbora
Jože Matko l. r.

OBVESTILA
8. Poziv lastnikom gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh
in gozdnih cestah
Vse lastnike gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih
cestah naprošamo, naj ob žledu podrto drevje in vejevje čim
prej odstranijo tudi iz obcestnih jarkov, da bo omogočeno
normalno
odvodnjavanje
s
cestišča
ob
obilnejših
spomladanskih padavinah.
Občinska uprava

Številka: 012/2014/02
Vransko, 17. 3. 2014
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.

Predsednik KMVIP
Janez Lencl l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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