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Spoštovane občanke in občani!

Vljudno Vas vabimo na prireditev v počastitev dneva državnosti
v četrtek, 24. junija 2004, ob 20. uri
sredi trga Vransko pred občinsko stavbo.
Kulturni program bodo oblikovali Kulturno društvo Vransko, Osnovna šola Vransko – Tabor
in harmonikarja Nejc Zupan in Matic Kreča.
Za veselo razpoloženje bo poskrbel ansambel bratov Dobrovnik.
IZGRADNJA DALJINSKEGA OGREVANJA V TRGU VRANSKO SE PRIČENJA!
Vlada RS je podprla izvedbo projekta daljinskega ogrevanja za trg Vransko. 7. junija 2004 smo podpisali krovno
pogodbo z Ministrom za okolje, prostor in energijo, mag. Janezom Kopačem. S tem je bil izpolnjen še zadnji
potrebni pogoj za pričetek izgradnje kotlovnice z razvodom in montažo ter priklopom toplotnih postaj v objektih
odjemalcev toplotne energije. Celoten projekt je skupaj z davkom na dodano vrednost vreden 561 milijonov
tolarjev. Za izvedbo daljinskega ogrevanja smo pridobili 115,8 milijona nepovratnih sredstev AURE (Agencije za
učinkovito rabo energije), 115,8 milijona je namenila Vlada RS v obliki kapitalskega vložka v okviru projekta GEF –
mednarodnega ekološkega sklada.
Za izvedbo projekta je naše podjetje Energetika Projekt d. o. o. Vransko pridobilo tudi ugodno posojilo Ekološko
razvojnega sklada v višini 160 milijonov tolarjev. Preostanek potrebnih sredstev pa zagotavlja občina s partnerji.
Izgradnja kotlovnice in toplovoda se bo pričela še v mesecu juniju in bo končana do konca meseca septembra
tega leta. Istočasno bo potekala montaža toplotnih postaj in priključitev le-teh na toplotno omrežje.
V skupni investicijski vrednosti sta vključena montaža in priklop 126 toplotnih postaj. Od tega je 26 večjih za
večje odjemalce. 100 toplotnih postaj pa je namenjenih za individualne uporabnike. Pomembno in zelo ugodno je,
da strošek vgradnje in priklopa toplotne postaje ne bremeni uporabnika – odjemalca toplote. Strošek
posameznega naročnika je zgolj izvedba povezave toplotne postaje z obstoječim hišnim ogrevalnim omrežjem.
Ceno oskrbe s toplotno energijo je določil Občinski svet občine Vransko s potrditvijo cenika daljinskega ogrevanja
na svoji 5. redni seji dne 23. junija 2003 in znaša 11.000,00 SIT MW/h. Sprejeta cena ogrevanja je garancija za
trajno možnost prehoda na cenovno ugoden način ogrevanja, ki ga boste lahko izkoristili.
Za potrebe daljinskega ogrevanja je potrebno zgraditi cca 3000 m primarnega toplovoda, kar nedvomno
predstavlja velik gradbeni poseg. Zaradi racionalnosti se bo hkrati gradilo tudi kanalizacijsko omrežje.
Vse občane, predvsem pa prebivalce trga Vransko, naprošam, da z razumevanjem sprejmete vse težave, ki so
nujna posledica tako obsežnih gradbenih posegov, kot sta izgradnja kanalizacije in toplovoda.
Podrobnejše informacije o možnosti priključitve na toplovodno omrežje lahko dobite pri firmi Energetika Projekt
d. o. o. Vransko, Vransko 66, 3305 Vransko in na telefonski številki 703 41 42.
V prepričanju, da se boste odločili in postali uporabnik daljinskega ogrevanja, Vas prav lepo pozdravljam!
Franc Sušnik
Župan
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
2. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
V četrtek, 13. maja 2004, je potekala 2. izredna seja Občinskega sveta občine Vransko z dvema točkama
dnevnega reda:
1. Informacija in potrditev prenosa koncesijske pogodbe za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja
in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko:
- po predstavitvi in razpravi sta bila sprejeta naslednja dva sklepa:
1. Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z razlogi za prenos koncesije in potrdil prenos koncesijske pogodbe za
upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko iz firme Energetika Vransko d. o. o.
na firmo Energetika Projekt d. o. o. Vransko, Vransko 66, 3305 Vransko. Skladno s tem sklepom se prenesejo že sprejeti sklepi
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Občinskega sveta občine Vransko, povezani z izvedbo projekta daljinskega ogrevanja, na novo pravno osebo Energetika
Projekt d. o. o. Vransko, Vransko 66, 3305 Vransko.
2. Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Občine Vransko, g. Franca Sušnika, za podpis nove družbene pogodbe za
Energetiko Projekt d. o. o. Vransko.
2. Problematika izvajanja sistematskih pregledov otrok in cepljenj v Zdravstveni postaji Vransko:
V razpravi je bila izpostavljena problematika izvajanja sistematskih pregledov otrok. Občinski svet JE sprejel sklep, da se od
vodstva JZ Zdravstvenega doma dr. J. Potrate Žalec zahteva takojšnje izvajanje že sprejetih sklepov Občinskega sveta občine
Vransko v zvezi s sistematskimi pregledi in cepljenji predšolskih otrok v Zdravstveni postaji Vransko.

10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 07. junija 2004, je potekala 10. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili
sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta z dne 15. marca 2004.
2. Podane SO bile naslednje pobude in vprašanja svetnikov:
a/ g. Darko Kramar: Pobuda za pomoč Občine Vransko zaposlenim Tekstilne tovarne Prebold je bila sprejeta, način in oblika
pomoči se določi in uskladi s podobno pomočjo v sosednjih občinah in se dodelitev pomoči potrdi na naslednji seji občinskega
sveta.
b/ g. Ivan Kokovnik: Pobuda za posipanje javne poti čez Marof do podvoza bo izvedena.
c/ g. Emil Jelen: Opozori na probleme hišnega sveta Vransko 130/a in 130/b zaradi neplačevanja ogrevanja s strani
Zdravstvenega doma Žalec.
Ker je bila na prejšnji seji izpostavljena tudi problematika sistematskih pregledov predšolskih otrok, ki še vedno ni ustrezno
rešena, je bila po daljši razpravi sprejeta pobuda z naslednjim sklepom. Skliče se odbor za negospodarstvo, na katerega se
vabi vodstvo Zdravstvenega doma dr. J. Potrate Žalec v zvezi z obema problemoma.
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko cono ob
avtocestnem priključku Čeplje:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za poslovno obrtno trgovsko cono
ob avtocestnem priključku Čeplje. Sprejeta sprememba omogoča na tej lokaciji postavitev zbirnega centra za sekundarne
surovine.
4. Odlok o PUP »Po Zavrteh«:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje stanovanjske gradnje Vransko –
Po Zavrteh. S tem je omogočena gradnja 25 stanovanjskih objektov na severnem obrobju trga Vransko, kar predstavlja
dolgoročno možnost za reševanje stanovanjske problematike in individualno gradnjo.
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004.
Zaradi možnosti izgradnje ceste Klance–Klokočovc je bilo potrebno prispevek uporabnikov te ceste vključiti v prihodke in jih
ustrezno povečati v višini 16.242.000,00 SIT. Prav tako se poveča tudi odhodkovna stran.
6. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini
Vransko v prvem branju in ga posredoval v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 30. avgusta 2004.
7. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Vransko.
8. Sklep o sodelovanju Občine Vransko pri izdelavi Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske doline:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, s katerim pristopa k izdelavi Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske
doline; Občinski svet pooblašča župana, g. Franca Sušnika, da imenuje 3 predstavnike v programski svet Razvojnega
programa podeželja in da bo zagotovil nemoteno vključevanje in sodelovanje občinske uprave z izbranim izvajalcem; Občina
Vransko ima zagotovljena proračunska sredstva za izvedbo uvajalne faze Razvojnega programa podeželja Spodnje Savinjske
doline.
9. Sklep o uskladitvi ekonomske cene vrtca po novi metodologiji:
Občinski svet občine Vransko JE zaradi nove predpisane metodologije za izračun ekonomske cene vrtcev sprejel sklep o
povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in izvajanju fleksibilnega normativa. Cene
programov v JZ OŠ Vransko, OE Vrtca Vransko se tako zvišajo za 10 % in znašajo mesečno:
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
- za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja
73.863,00 SIT
- za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja
66.797,00 SIT
2. poldnevni program (4–6 ur)
- poldnevni program (zajtrk, kosilo)
59.515,00 SIT
10. Občinski svet občine Vransko je obravnaval prispele vloge in sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet občine Vransko JE potrdil sofinanciranje izgradnje dodatnega vodovoda na kmetiji Eberlinc Jože,
Zahomce 17, 3305 Vransko v višini 300.000,00 SIT.
2. Občinski svet občine Vransko JE potrdil sofinanciranje izgradnje vodovodnega omrežja v Zgornji Zaplanini
v višini 500.000,00 SIT.
3. Občinski svet občine Vransko JE potrdil sofinanciranje sanacije plazu na javni poti Dolinšek – Marko.
- Odobri se refundacija nastalih stroškov g. Janezu Marku, Zahomce 6, 3305 Vransko v višini 250.000,00 SIT.
- Odobri se refundacija nastalih stroškov g. Maksimiljanu Šmidu, Zahomce 5, 3305 Vransko v višini 250.000,00 SIT.
11. Občinski svet občine Vransko je obravnaval premoženjskopravne zadeve in sprejel naslednje sklepe:
1. Občinski svet občine Vransko JE potrdil nakup zemljišča, po katerem poteka asfaltna javna pot Brode–Grič, parc. št. 810/1
– del, v izmeri 747 m2, k. o. Tešova , po ceni 308 SIT/m2.
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2. Občinski svet občine Vransko JE potrdil nakup zemljišča za potrebe izgradnje ČN Vransko, parc. št. 227, pašnik, v izmeri
248 m2, parc. št. *218, stavbišče, v izmeri 47 m2, parc. št. 226 – del, njiva, v izmeri cca 515 m2, vse k. o. Vransko, po ceni 20
EUR/m2,
3. Občinski svet občine Vransko JE potrdil nakup zemljišča parc. št. 38/2, cesta, v izmeri 60 m2, k. o. Vransko, po ceni 800,00
SIT/m2.
Obrazložitev:
Za potrebe izgradnje ČN Vransko je bilo potrebno odkupiti od lastnikov Drolc Milana in Frančiške, Vransko 112, naslednja
zemljišča: parc. št. 227, pašnik v izmeri 248 m2, parc. št. *218, stavbišče, v izmeri 47 m2, parc. št. 226 – del, njiva, v izmeri
cca 515 m2, ves k. o. Vransko. Dogovorjena cena med prodajalcem in kupcem za potrebna zemljišča je 20 EUR/m2.
Odkupiti je potrebno tudi zemljišče, ki v naravi predstavlja neodkupljeni del, parc. št. 38/2, cesta, v izmeri 60 m2, k. o.
Vransko, po ceni 800,00 SIT/m2. Občinski svet je o zadevi odločil, kot je navedeno v izreku sklepa.
4. Občinski svet občine Vransko JE potrdil najem dela parc. št. 57/2, k. o. Vransko, v izmeri 25 m2, za potrebe dovoza na parc.
št. 57/3, najemniku Bogataju Vincencu, Vransko 110/b, 3305 Vransko. Z najemnikom se sklene ustrezna najemna pogodba.
12. Volitve in imenovanja ter mnenja k imenovanju:
a/ izvolitev in imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko:
Občinski svet občine Vransko JE imenoval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko v naslednji sestavi.
V 5-članski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko se imenujejo:
1. Grega ZAGORIČNIK, VOC, Vzdrževanje in obnova cest d. d. Celje,
2. Roman OCVIRK, Policijska postaja Žalec,
3. Emil JELEN, JZ OŠ Vransko – Tabor,
4. Ivan PUNČOH, Čreta 2, 3305 Vransko,
5. Zvonimir PODPEČAN, Prekopa 12/b, 3305 Vransko.
b/ mnenje k prijavljenim kandidatkam na razpis ravnateljice II. OŠ Žalec:
Občinski svet občine Vransko se zaradi nepoznavanja prijavljenih kandidatk oz. njihove vizije razvoja in vodenja zavoda
(dokumentacija ni bila priložena) ni opredelil do nobene izmed kandidatk in predlaga Svetu, da izbere tisto kandidatko, ki bo
dobila višjo podporo kolektiva.
13. Soglasja k dodatni oz. povečani delovni uspešnosti:
a/ JZ Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec:
Občinski svet občine Vransko se je do vloge opredelil negativno in NE daje soglasja za povišanje mase sredstev za plače iz
naslova povečane delovne uspešnosti v letu 2004.
b/ UPI Ljudska univerza Žalec:
Občinski svet občine Vransko se je do vloge opredelil negativno in NE daje soglasja za povišanje mase sredstev za plače iz
naslova povečane delovne uspešnosti zaposlenim v letu 2004.
14. Sofinanciranje vzdrževalnih del mostu na Bolski v naselju Brode:
Občinski svet občine Vransko soglaša s sofinanciranjem obnove mostu čez reko Bolsko v naselju Brode po predloženem popisu
vzdrževalnih del. Sofinanciranje Občine Vransko znaša 450.000,00 SIT.
15. CP signalizacija v naselju Prekopa:
Občinski svet občine Vransko JE obravnaval Nalog za dopolnitev vertikalne prometne signalizacije, ki ga je posredovala RS,
Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, Ljubljana ter po razpravi odločil, kot sledi:
Občinski svet občine Vransko nalaga Občinski upravi, da takoj vloži pritožbo na izdan Nalog za dopolnitev vertikalne prometne
signalizacije, saj le ta ni skladen oz. ne upošteva dogovora in ugotovitev po opravljenem terenskem ogledu z dne 15. 04.
2004, kakor tudi ne z vlogo Občine Vransko št. 344-04/01-04/AB z dne 19. 04. 2004.
OBVESTILO IN POZIV
NAJEMNIKOM GROBOV NA POKOPALIŠČU VRANSKO
Ponovno vas obveščamo, da je Občina Vransko, Občinska uprava, skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS, št. 26/90) dne 25. 09. 2003 izdala in javno objavila pisno Obvezno
navodilo naslednje vsebine:
»Za odstranjevanje trave in plevela na poteh in urejenost poti med grobovi na pokopališču Vransko
ni dovoljeno uporabljati herbicidnih sredstev za uničevanje plevela«.
Ker opažamo, da določeni najemniki grobov na pokopališču Vransko obveznega navodila ne upoštevajo, vas
ponovno seznanjamo z vsebino navodila in pozivamo k spoštovanju le-tega.
Opozarjamo, da bomo v primeru ugotovljenih nadaljnjih kršitev prisiljeni proti kršiteljem ustrezno ukrepati.

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI PRAVILNIKA
O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VRANSKO
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občanke, občane, ustanove, društva, organizacije, pravne in fizične osebe, da je na
svoji 10. redni seji dne 07. junija 2004 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog »Pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko« ter s sklepom št. 214 navedeni predlog Pravilnika
posreduje
v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 30. avgusta 2004.
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 posredujete na uradni elektronski naslov:
obcina.vransko@vransko.si
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Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 30. avgust 2004.
Predlog Pravilnika je vsem zainteresiranim na vpogled v času uradnih ur občinske uprave. Objavljen je na spletnih straneh
Občine Vransko in oglasni deski občine Vransko.

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO
Čas odprtosti za uporabnike:
SOBOTA od 9.00–12.00 ure

* MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
- Miller, H.: Rakov povratnik
- Andrić, I.: Most na Drini
- Jančar, D.: Galjot
- Pirandello, L.: Rajnki Matija Paskal
- Kureishi, H.: Buda iz predmestja
- Boll, H.: Klovnovi pogledi
- Trilar, T.: Gozdne ptice Slovenije
- Knister: Mala čarovnica Lili in vampir Drakula
- Hill, E.: Piki obišče kmetijo
- Hill, E.: Pikijeva velika noč
- Spathel, B.: Medvedek vile Dudkosnedke
- Maurer, N. in drugi: Pikapolonica na prašni cesti

TOREK od 14.00–18.00 ure
SREDA od 09.00–13.00 ure
PETEK od 12.00–16.00 ure
Informacije na telefon: 703 12 80
NOVOSTI:

* CD
- Moje prvo čudovito raziskovanje zgodovine
- Enciklopedija narave
- Čudovite živalice
- Štejem in razvrščam
Poleg izposoje knjig, videokaset, zvočnih kaset, CD-jev vam knjižnica nudi uporabo interneta, tiskanje in fotokopiranje. V
knjižnici lahko preberete oz. prelistate Uradni list, Delo, Novi tednik, Jano, Mladino, Utrip, Zvon, EU novice, Družino,
Ciciban ali Cicido.

Osnovna Šola Vransko – Tabor in Policijska postaja Žalec vabita na predstavitev delovanja
policije. Policisti Policijske postaje Žalec Vam bodo
v sredo, 23. junija 2004, od 09.00 ure do 12.00 ure na parkirišču za Vrtcem Vransko
prikazali opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu, in predstavili svoje delovanje.
VABLJENI!
- PRIREDITVE V MESECU JUNIJU, JULIJU in AVGUSTU 2004:
DATUM
Sreda, 23. 06. 2004,
od 09.00 ure
do 12.00 ure
Četrtek, 24. 06. 2004,
ob 20.00 uri
Petek, 25. 06. 2004,
ob 09.00 uri
Sobota, 10. 07. 2004,
ob 18.00 uri
Nedelja, 11. 07. 2004,
ob 09.00 uri
Sobota, 24. 07. 2004,
ob 18.00 uri

NAZIV PRIR.
Dan odprtih vrat
»VSAK DAN VARNO SKOZI
PROMETNI KROG«
Proslava ob dnevu
državnosti
Tradicionalni pohod na
Čreto
Nogometna tekma
STARI:MLADI
Tenis - moška in ženska
kategorija
Poletni večer na Taboru

KRAJ PRIR.
Parkirišče za Vrtcem
Vransko

ORGANIZATOR
Občina Vransko,
Pol. post. Žalec in
OŠ Vransko – Tabor
Občina Vransko

KONT. OSEBA

TELEFON

Majda Pikl

703 23 70

Aleksander
Borštner
Marjan
Štrumbelj
Dani Jesenik
Boris Križnik
Jože Kapus

703 28 00

Nedelja, 25. 07. 2004,
ob 15.00 uri
Sobota, 31. 07. 2004,
ob 20.00 uri

Nogomet na mivki

Teniško igrišče
ŠD Vransko
Prebold
Cerkev sv.
TD Vransko in
Hieronima na Taboru Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko
Jakov dol
ŠD Vransko

Vlado Rančigaj
Suzana Felicijan
Bratož
Primož Krivec
Dejan Matko

041 815 211
031 210 298

VRANSKO SUMMER NIGHT
* Simon C. & Iggy Rock
* ALYA, PERO LOVŠIN

Šotor pri Pekarni
Brglez

Klub mladih Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri Pekarni
Brglez
Šotor pri Pekarni
Brglez
Jakov dol

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

ŠD Vransko

Bojan Štrajhar

031 204 927

Jakov dol

ŠD Vransko

Zvonko Kapus

031 875 097

Sredi trga Vransko
pred občinsko stavbo
Vransko – Čreta
PD Vransko
Videm Vransko

NK Vransko

5725 198
041 577 105
041 783 902
031 553 541

031 344 519
031 276 478

* DJ ROBBY J.

Petek, 06. 08. 2004,
ob 20.00 uri
Sobota, 07. 08. 2004,
ob 20.00 uri
Nedelja, 08. 08. 2004,
ob 15.00 uri
Nedelja, 15. 08. 2004,
ob 13.00 uri
Sobota, 21. 08. 2004,
ob 13.00 uri

Praznovanje 15. obletnice
domačega ansambla
ROBIJA ZUPANA z gosti
»ZVESTOBA SE
NAGRAJUJE«
Dorijeva maša
Odbojka na mivki
Odbojka na mivki
* družinski turnir

Šotor pri Pekarni
Brglez
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