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           30. 12. 2004    
 

Spoštovane občanke in občani! 

Leto 2004, ki se nezadržno poslavlja, je bilo za Občino Vransko zelo uspešno.  
Dogovorili in sprejeli smo vrsto pomembnih odločitev, ki bodo prispevale k hitrejšemu razvoju občine in 
splošni blaginji. 
Največ pozornosti smo namenili varstvu okolja in zagotavljanju pogojev za vsestranski gospodarski 
razvoj. 
Zaključili smo izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso in zagotovili gospodinjstvom in drugim 
uporabnikom na območju trga Vransko okolju prijazno, komfortno in cenovno ugodno oskrbo s toplotno 
energijo. Skupaj z izgradnjo toplovoda je bilo zgrajeno tudi razvejano omrežje kanalizacije v osrednjem 
delu trga Vransko. Prav tako so zaključena pripravljalna dela za izgradnjo čistilne naprave Vransko. 
Sedaj nadaljujemo z izgradnjo komunalne infrastrukture v obrtni in poslovni coni v Brodeh in Čepljah.  
Sprejeli smo občinski lokacijski načrt za novo stanovanjsko območje na Vranskem.  
Dokončali smo tudi večletno obnovo objekta Vrtec Vransko in nadaljevali z obnovo cestnega omrežja. 
Spoštovane občanke in občani, vse to smo lahko naredili samo z vašim sodelovanjem, pomočjo in 
razumevanjem, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo. 
Člani Občinskega sveta občine Vransko, župan, podžupan in občinski uslužbenci Vam v prihajajočem 
Novem letu 2005 želimo zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva! 
 
 

Spoštovane občanke in občani! 

Tudi letos Vas vabimo na trg Vransko, kjer si bomo  

ob prihodu novega leta 2005  

ob velikem ognjemetu stisnili roke z dobrimi željami za prihodnost. 

Vabljeni! 
 
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO                                                                                                                              

V ponedeljek, 20. decembra 2004, je potekala 12. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na 
kateri so bili sprejeti naslednji sklepi in odloki: 
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta z dne 11. 10. 2004. Zapisnik je objavljen 
na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
2. Pobude in vprašanja: 
Člani Občinskega sveta g. Boris Pikl, g. Sašo Urankar, g. Martin Florjan in g. Ivan Kokovnik so županu zastavili 
vprašanja na temo vrtca, javne razsvetljave v naselju Vindija, ravnanja z zaščitenimi etnološkimi spomeniki in 
sanacije zemljišč po izgradnji vodovoda Stopnik. Vsebina vprašanj in županovi odgovori so razvidni iz zapisnika 
12. redne seje z dne 20. 12. 2004. Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004: 
Občinski svet občine Vransko JE obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2004. Odlok je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005: 
Občinski svet občine Vransko se JE seznanil z osnutkom Odloka o proračunu Občine Vransko. Odlok je objavljen 
na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu (ZN) za poslovno – obrtno – 
trgovsko cono ob AC priključku Čeplje: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za poslovno – obrtno – 
trgovsko cono ob AC priključku Čeplje. Odlok je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
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6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost 
Vransko: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za muzejsko, 
kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko v prvem branju in ga posredoval v 30 - dnevno javno obravnavo 
na krajevno običajen način. Odlok je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
7. Sklep o sprejemu in potrditvi Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep o sprejemu in potrditvi Razvojnega programa podeželja Spodnje 
Savinjske doline, ki ga je izdelal ZOP Management consulting d. o. o., Ljubljana. Sklep je objavljen na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko. Program pa je vsem zainteresiranim na vpogled v času uradnih ur 
občinske uprave na Občini Vransko pri ge. Rositi Papinutti.  
8. Sklep o tem, da je nakladalec odpadkov del infrastrukture odlagališča Bukovžlak:  
Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep, da je nakladalec odpadkov, nabavljen v Javnih napravah d. o. o. 
za potrebe komunalne deponije Bukovžlak v letu 2004, del infrastrukture odlagališča Bukovžlak. Sklep je objavljen 
na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Vransko za leto 2005: 
Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005. Vrednost točke je 0,0837698 SIT. Sklep je objavljen na 
oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
10. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča v Občini Vransko za leto 2005: 
Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005. Povprečna gradbena cena za m2 koristne 
stanovanjske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju 
Občine Vransko na dan 31. 12. 2004 168.843 SIT + -  5 %. Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih 
straneh Občine Vransko. 
11. Sklep o poravnavi obveznosti sofinanciranja izgradnje nove Glasbene šole »Risto Savin« Žalec:  
Občinski svet Občine Vransko JE sprejel sklep o poravnavi obveznosti sofinanciranja izgradnje nove Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec na podlagi dogovora o izgradnji nove glasbene šole v Žalcu in aneksa št. 1 k dogovoru ter 
posebni pogodbi k dogovoru o izgradnji nove glasbene šole v Žalcu. Obveznost za posamezno občino bo znana po 
izboru izvajalca za izvedbo del na podlagi javnega razpisa. Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh 
Občine Vransko. 
12. Sklep o višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe v sezoni 2004/2005: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep o višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe v sezoni 
2004/2005 in potrdil ceno pluženja cest 5.500,00 SIT/uro ter ceno posipanja cest 4.800,00 SIT/uro. Sklep je 
objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
13. Sklep o povišanju ekonomske cene za izvajanje programov predšolske vzgoje v OE Vrtec 
Vransko: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko – 
Tabor, OE Vrtec Vransko: 
Cene programov v JZ OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko se zvišajo za 10% in znašajo mesečno: 
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane) 

- za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja     81.249,00 SIT 
- za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja     73.477,00 SIT 

2.   poldnevni program (4–6 ur)  
      - poldnevni program (zajtrk, kosilo)       65.467,00 SIT 
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program 
predšolske vzgoje od 01. januarja 2005  dalje. Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
14. Sklep o potrditvi sistemizacije: 
Občinski svet Občine Vransko DAJE soglasje k spremembi sistemizacije delavcev vrtca v OE Vrtec Vransko, ki jo 
je Občinski svet s sklepom št. 336 potrdil na 27. redni seji dne 26. 06. 2001 in velja od 01. 07. 2001 dalje, za 
dodatno sistemiziranje del in nalog čistilke, ki se zaradi povečanega obsega del poveča za delež 0,600. Sklep je 
objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
15. Sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, s katerim se najemnine za neprofitna stanovanja v Občini Vransko 
za leto 2005 povišajo s faktorja 1,92 na 2,63, in sicer postopoma od 01. 01. 2005 dalje za 3% mesečno do konca 
leta 2005, ko bo višina neprofitne najemnine dosegla zakonsko določeno višino in bo usklajena z zakonskim 
rokom uskladitve do leta 2006. Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
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16. Vloge in prošnje: 
- OŠ Vransko – Tabor: vloga za odobritev dodatnih ur varstva: 
Občinski svet občine Vransko JE odobril vlogi OŠ Vransko – Tabor za dodatne ure varstva v 5. a-razredu za 3 
mesece (januar, februar in marec 2005). 
- ga. Kristina in g. Franc Učakar, Jeronim 17, Vransko: vloga za finančno pomoč pri izgradnji nove 
dovozne poti: 
Občinski svet občine Vransko SE JE seznanil z vlogo ge. Kristine in g. Franca Učakarja, Jeronim 17, Vransko in bo 
o sofinanciranju odločil na eni od prihodnjih sej po sprejetju proračuna za leto 2005. 
- ga. Irena in g. Slavko Reberšek, Prapreče 20, Vransko: vloga za finančno pomoč pri izgradnji 
mostu čez potok Merinščica:  
Občinski svet občine Vransko SE JE seznanil z vlogo ge. Irene in g. Slavka Reberška, Prapreče 20, Vransko in bo 
o sofinanciranju odločil na eni od prihodnjih sej po sprejetju proračuna za leto 2005. 
17. Volitve in imenovanja:  
- imenovanje predstavnika Občine Vransko v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec:  
V Svet JZ Zdravstveni dom  »Dr. Jožeta Potrate«  Žalec  se  za naslednje mandatno obdobje 2005 – 2009,  kot 
predstavnik Občine Vransko imenuje član Občinskega sveta občine Vransko g. Marjan PEČOVNIK, Vransko 130, 
3305 Vransko. Sklep je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko.  
18. Razno: 
- informacija Izletnik Celje: 
Občinski svet občine Vransko SE JE seznanil z informacijo Izletnika Celje o izboljšanju avtobusne povezave 
Vranskega z Žalcem in Celjem. 
- informacija RS Center za socialno delo Žalec: 
Občinski svet občine Vransko SE JE seznanil z informacijo RS Centra za socialno delo Žalec o pomoči socialno 
ogroženim, ki so izgubili službo v Tekstilni tovarni Prebold.  
 

O B V E S T I L O   

O   J A V N I   O B R A V N A V I  

ODLOKA 

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost 

Vransko 

Občinski svet občine Vransko obvešča vse občanke, občane, ustanove, društva, organizacije - pravne in fizične 
osebe, da je na svoji 12. redni seji, 20. decembra 2004, obravnaval in v prvem branju sprejel predlog »Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko« ter s sklepom 
št. 268 navedeni predlog Odloka 

p o s r e d u j e 

v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način 

do vključno 20. januarja 2005. 

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 ali pa jih posredujete 
na uradni elektronski naslov: obcina.vransko@vransko.si 
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 20. januarja 2005. 
 

Predlog Odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v času uradnih ur občinske uprave, objavljen je na spletnih 
straneh Občine Vransko in oglasni deski Občine Vransko. 
 
 PRIREDITVE: 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Petek, 31. 12. 2004, 
ob polnoči 

Silvestrovanje Trg Vransko Občina Vransko Vladimir 
Rančigaj 

041 815 211 

Četrtek, 13. 01. 2005, 
ob 18. uri 

Predavanje arhitekta  
Ire Zorka 
- PROSTORSKI JEZIK 
VRANSKEGA 

Kulturni dom  
Vransko 

ZMKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

Sobota, 15. 01. 2005, 
ob 18. uri 

Razstava grafik  
Tomaža Mahkovica 

Občinska knj. 
Vransko 

Občinska knj. 
Vransko in 
Društvo LIvRA  

Valerija Jerman 703 12 80 
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Sobota, 22. 01. 2005, 
ob 10. uri 

Lutkovno gledališče 
Maribor: 
- ZVERINICE IZ REZIJE 

Kulturni dom 
Vransko 

ZMKTŠ  Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

 

KINO VRANSKO: 
Petek, 07. 01. 2005, ob 19. uri POSLEDNJI KLIC akcijski triler 
Petek, 14. 01. 2005, ob 19. uri OCEANOVIH 12 akcijski film 
Petek, 21. 01. 2005, ob 19. uri POLARNI VLAK družinski animirani pustolovski film 
Petek, 28. 01. 2005, ob 19. uri ANAKONDA 2 avanturistično znanstveno fantastični film 
 
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO  

Vas vabi, da jo obiščete vsak: 

- TOREK    od 14.–18. ure              
- SREDO    od 09.–13. ure 
- PETEK     od 12.–16. ure  
- SOBOTA  od 09.–12. ure               Informacije na telefon: 703 12 80 

Novosti v mesecu decembru: 

KNJIŽNO GRADIVO: 

- Griesser - Pečar, T.: Razdvojeni narod             - Triska, J. F.: Pozabljena fronta prve svetovne vojne  
- Grisham, J.: Kralj poravnav              - Bokan, R. (ur.): Od čustvene inteligence do modrosti srca 
- Marinko, J.: Antična arhitektura    - Dežman, J.: Moč preživetja 
- Daly, T.: Enciklopedija digitalne fotografije        - Naven, M. (ur.): Esej na maturi 2005 
- Velika stara sanjska knjiga     - Brežnik, A. (ur.): Zbirka preizkusov znanja (testov) za  
- Rainer, M.: Modri spominček       skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razredov OŠ z rešitvami 
- Keber, J.: Leksikon imen     - Dolenc, M.: Ozvezdje Jadran 
- Prva pomoč: doma, na delu in v prostem času   - Kovač, P. in Manček, M.: Težave in sporočila psička Pafija 
- Janković, V.: Kdo je kdo v antiki    - Jennings, S.: Franček igra hokej, Franček in varuška,… 
- Amalietti, P.: Zlate misli za zlato življenje          - Blyton, E.: Nodijevo darilo, Uhačevo kolo,… 
 

NEKNJIŽNO GRADIVO: 

- Jezikovni tečaji CICERO: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina (CD) 
- Pravljica o zlati roži (CD) 
- Zeleni škrat Ariel (CD) 
- Palčiva – risani film (DVD) 
- Harry Potter in dvorana skrivnosti (DVD) 
- Harry Potter in jetnik iz Azkabana (DVD) 
- Harry Potter in kamen modrosti (DVD) 
- V 80 dneh okoli sveta (DVD) 
- Fahrenheit 9/11 (DVD) 
- Ljubezen je luštna stvar (DVD) 
- Hiša peska in megle (DVD) 
 
 

 

OD AFNE DO BUMERANGA 
 

                 
 

GRAFIKE 
TOMAŽA MAHKOVICA 

 

  

 
 

 

VABILO! 

Društvo LIvRA in Občinska knjižnica 

Vransko vabita na otvoritev razstave 

grafik Tomaža Mahkovica  

v soboto, 15. 01. 2005, ob 18. uri  

v Občinski knjižnici Vransko.  


