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           09. 02. 2005   
 

Vljudno vas vabimo na proslavo slovenskega kulturnega praznika 

v soboto, 12. februarja 2005, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko 
 

 

 

 

Slavnostni govornik:  g. Izidor Pečovnik - Dori 

Sodelujejo: 

Ga. Urška Križnik Zupan 
G. Tomaž Mahkovic 
Mešani pevski zbor Vransko 
Učenci OŠ Vransko – Tabor 
Učenke Glasbene šole Risto Savin Žalec 
 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  1144  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si/     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO                                                                                                                                                    
V sredo, 05. januarja 2005, je potekala 4. izredna seja Obč. sveta občine Vransko, na kateri JE bila sprejeta minimalna 
potrebna sprememba prostorskega plana, ki je bila potrebna za izdajo gradb. dov. za čistilno napravo Vransko. 
- Župan je predstavil predlog JKP Žalec o višini obveznega prispevka za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo. Prikazana je bila 
tudi primerjava prispevkov z ostalimi občinami Spodnje Savinjske doline. 
Zapisnik je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
V ponedeljek, 31. januarja 2005, je potekala 13. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili sprejeti 
naslednji sklepi in Odloki: 
1. Sprejeta STA BILA dnevni red in zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta z dne 20. 12. 2004. Zapisnik je objavljen na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
2. Člani Občinskega sveta so županu zastavili vprašanja. 
1. Ga. Marjetka Kapus je v svojem in imenu Režijskega odbora Brce–Jakov dol podala pisno izjavo, ki jo je tudi ustno obrazložila, o 
nestrinjanju s predlogom Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2005, ker ureditev ceste Brce–Jakov dol, ki je bila planirana že v 
proračunu za leto 2003 in je ostala neizvedena, v predlogu za leto 2005 ni predvidena. 
2. G. Sašo Urankar je podal vprašanje, ali se je zakonodaja glede izvedbe pogr. svečanosti oz. pogr. obredov kaj spremenila, saj na 
enem zadnjih pogrebov s strani pooblaščene pogrebne službe ni bilo omogočeno, da bi gasilci nosili žaro pokojnika. 
3. G. Ivan Dolinšek je izpostavil vprašanje ureditve problematike ceste Vransko–Prapreče–Vologa, ker odvodnavanje ni rešeno, prav 
tako se po cestišču stekajo vse odplake (s streh, gnojišč oz. kanalizacijske odplake), pojavlja se močno onesnaženje cestišča in nižje-
ležečih kmetijskih površin, v zimskem času na določenih delih tudi poledica; problematika je najbolj pereča v ožjem delu naselja 
Prapreče. Po razpravi je bila sprejeta naslednja odločitev: 
- Občinska uprava skliče skupni sestanek obeh vaških svetov: Prapreče in Merinca, na katerem se obravnava navedena 
problematika ter se poskuša najti čimvečje soglasje lastnikov zemljišč in objektov za ureditev nevzdržnega stanja;  
sestanku prisostvuje tudi svetnik g. Ivan Dolinšek. 
4.  G. Jelen Emil pove, da se nanj obračajo občani z vprašanjem, kaj se dela na Gorici, saj so se gradbena dela izvajala celo na 31. 12. 
2004. Ker gre za poseg v prostor na tako izpostavljenem mestu, ki ima za Vranšane še poseben pomen zaradi bližine spomenika 
padlim, se poraja resen dvom, ali ima lastnik za poseg ustrezna dovoljenja. Po razpravi je bila dogovorjena naslednja odločitev: - 
zadolži se občinska uprava, da seznani ustrezne inšpekcijske službe o izvedenem posegu v prostor  in zaprosi za ogled 
ter ustrezno ukrepanje v primeru nedovoljene gradnje. 
5. G. Boris Pikl seznani svetnike z zahtevo oz. pritožbo občanov Tešove zaradi prekomernega kloriranja javnega vodovodnega omrežja 
na tem območju: - zadolži se občinska uprava, da od JKP Žalec zahteva pisni odgovor v zvezi s prekomernim kloriranjem 
pitne vode v javnem vodovodnem omrežju Tešova, ki mu morajo biti priložena ustrezna dokazila o opravljenem 
nadzoru o ustreznosti ali neustreznosti kvalitete pitne vode v omrežju. 
Vsebina vprašanj in županovi odgovori so razvidni iz zapisnika 13. redne seje z dne 31. 01. 2005. Zapisnik je objavljen na oglasni deski 
in spletnih straneh Občine Vransko. 
3. Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Odlok je 
uskladil z novimi zakonskimi določbami s področja navedenih dejavnosti ter s tem Odlokom spremenil in skrajšal tudi ime zavoda. Odlok 
je objavljen na oglasni deski in spletnih straneh Občine Vransko. 
4. Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005 v prvem branju ter zadolžil župana, da 
pripravi predlog Odloka za drugo branje tako, da bo v predlogu vključena postavka preplastitev ceste Brce–Jakov dol in ga posredoval v 
30-dnevno javno obravnavo. Po predlogu je predvidenih 395,596 mio SIT prihodkov in 429,247 mio SIT odhodkov. V letu 2005 je 
predvideno dodatno zadolževanje v višini 33,651 mio SIT, za odplačilo dolga pa je namenjeno 8,587 mio SIT. V spodnji preglednici so 
razvidni primerjava odhodkov po področjih v letih 2004 in 2005 ter deleži posameznih področij. Odlok je objavljen na oglasni deski in 
spletnih straneh Občine Vransko. 
 

ODHODKI PO PODROČJIH (V MIO SIT)  
Področje Naziv področja 2004 2005  Deleži 04   Deleži 05 

1 2 3 4 5 6 
01 Javna uprava 55,364 56,685 17,5 13,2 
02 Obramba (022 Civilna zaščita) 0,420 0,880 0,1 0,2 
03 Javni red in varnost (0322 Protipožarna varnost) 6,940 5,850 2,2 1,4 
04 Gospodarske dejavnosti 94,737 101,690 30,0 23,7 
05 Varstvo okolja 18,630 97,500 5,9 22,7 
06 Stanovanjska dejavnosti in prostorski razvoj 7,300 7,850 2,3 1,8 
07 Zdravstvo 1,600 1,700 0,5 0,4 
08 Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih združenj … 17,192 27,300 5,4 6,4 
09 Izobraževanje 98,879 103,000 31,3 24,0 
10 Socialna varnost 14,720 26,792 4,7 6,2 

  SKUPAJ 315,782 429,247 100 100 
5. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju 
kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje. Obvezni prispevek se je povečal za približno 15 %. Za priključitev na 
javno vodovodno omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini: 
1.   - za eno gospodinjstvo do povprečne 
        porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 100.000,00 SIT 
      - za vikend, klet, zidanico do povprečne 
        porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 150.000,00 SIT 
      - za samostojne garaže, kjer je nujen samostojni priključek, do povprečne 
        porabe pitne vode 3 m3/mesec ........................................................  100.000,00 SIT 
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2.   - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
        do povprečne porabe vode 3 m3/mesec ............................................  100.000,00 SIT 
      - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
        do povprečne porabe vode 6 m3/mesec ...........................................   150.000,00 SIT 
      - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
        do povprečne porabe vode 9 m3/mesec ...........................................   200.000,00 SIT 
      - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
        do povprečne porabe vode 12 m3/mesec .........................................   245.000,00 SIT 
      - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo  
        s porabo vode nad 12 m3/mesec .....................................................   245.000,00 SIT  + 
        za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec ..................................................       8.400,00 SIT 
 

3.   - za kmetijstvo do povprečne 
        porabe pitne vode 12 m3/mesec .....................................................   150.000,00 SIT 
      - za kmetijstvo s povprečno 
        porabo pitne vode nad 12 m3/mesec...............................................    150.000,00 SIT + 
      - za vsak m3 vode nad 12 m3 /mesec ……………………………………                  8.400,00 SIT     
6. Občinski svet Občine Vransko JE sprejel Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju 
kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku 
zaračuna obvezni prispevek v višini: 
1.    - za eno gospodinjstvo do povprečne 
         porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 210.000,00 SIT 
       - za vikend, klet, zidanico do povprečne 
         porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 210.000,00 SIT 
       - za samostojne garaže do povprečne 
         porabe pitne vode 3 m3/mesec ........................................................  100.000,00 SIT 
 

2 .   - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
         do povprečne porabe vode 12 m3/mesec ........................................... 210.000,00 SIT 
       - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo  
         s porabo vode nad 12 m3/mesec ..................................................... 210.000,00 SIT  + 
         za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec ..................................................      2.000,00 SIT 
Uporabniku, ki je bil 31. 12. 2004 priključen na javno vodovodno omrežje  in se bo priključil na javno kanalizacijsko omrežje do 31. 10. 
2005, se obvezni prispevek za priključitev zniža za 12,5 %. Obvezni prispevek za priključitev tako znaša: 
 

1.   - za eno gospodinjstvo do povprečne 
        porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 183.750,00 SIT 
      - za vikend, klet, zidanico do povprečne 
        porabe pitne vode 16 m3/mesec ....................................................... 183.750,00 SIT 
      - za samostojne garaže do povprečne 
        porabe pitne vode 3 m3/mesec ........................................................    87.500,00 SIT 
 

2.   - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo 
        do povprečne porabe vode 12 m3/mesec ........................................... 183.750,00 SIT 
      - za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo  
        s porabo vode nad 12 m3/mesec .....................................................   183.750,00 SIT  + 
        za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec ..................................................       2.000,00 SIT 
Uporabniki lahko obvezni prispevek poravnajo v več obrokih, in sicer v največ 12-ih. Vsem uporabnikom, ki se bodo priključili na javno 
kanalizacijsko omrežje in bodo obvezni prispevek za priključitev poravnali v enkratnem znesku do 30. 05. 2005, se prispevek dodatno 
zniža za 12,5 %. 
PRIMERJAVA VIŠINE OBVEZNEGA PRISPEVKA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD IN KANALIZACIJO PO OBČINAH 
SPODNJE SAVINJSKE DOLINE (eno gospodinjstvo, poslovna dej.  =  do povprečne porabe pitne vode 16 m3) 
 

OBČINA ODLOK  VODOVOD KANALIZACIJA 
ŽALEC U.l. št. 105/2003 290.000,00 SIT 290.000,00 SIT 
POLZELA U.l. št. 6/2002 85.000,00 SIT 150.000,00 SIT 
BRASLOVČE U.l. št. 24/2004 290.000,00 SIT 290.000,00 SIT 
TABOR  U.l. št. 45/2003 91.000,00 SIT 160.000,00 SIT 
PREBOLD  U.l. št. 86/2002; 114/2003 85.000,00 SIT 240.000,00 SIT 
VRANSKO U.l. št. 6/2002 85.000,00 SIT 150.000,00 SIT 
Vransko - novo Predlog 100.000,00 SIT 210.000,00 SIT 
Vransko - popust Predlog  / 183.750,00 SIT 
Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije 
na Vranskem in v Brodeh 

U.l. 03/03 / 299.700,00 SIT 

7. Gospa Mihaela Polanec je 19. 01. 2005 vložila pisno pritožbo na odločitev Obč. sveta, ki je na 13. redni seji dne 20. 12. 2004 sprejel 
sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin v Občini Vransko, z utemeljitvijo, da je stanovanje vlažno, da družina živi v težkih 
socialnih razmerah ter da jim je bila vloga za znižano plačilo stanarine zavrnjena. Obč. svet je pritožbo obravnaval ter ugotovil, da je 
pritožba neupravičena in neutemeljena, saj je bila odločitev Obč. sveta sprejeta na zakonski podlagi, ki lokalno skupnost zavezujejo, da 
v določenem roku in na predpisan način uskladi višino neprof. naj., zato se pritožba kot neutemeljena zavrne. Odločitev Obč. sveta tudi 
v nobenem primeru ne posega v pravice ge. Polanec, saj se nanaša na povišanje stanarin v neprof. stanovanjih, ga. Polanec pa je 
najemnica v stanovanju, ki je last Občine Vransko, s katero je 31. 05. 2004 sklenila pogodbo za določen čas za najem tržnega in ne 
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neprof. stanovanja. Vloga ge. Mihaele Polanec v zvezi z uveljavljanjem znižanega plačila neprof. naj. ni bila zavrnjena. O vlogi, s katero 
je pritožnica uveljavljala možnost za znižano plačilo neprof. najemnine, je bilo odločeno v posebnem upravnem postopku skladno z 
določbami Stanovanjskega zakona in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprof. stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS. št. 131/03), na katero pa se vlagateljica ni pritožila. Sklep je objavljen na oglasni 
deski in spletnih straneh Občine Vransko.  
 

OSNUTEK UREDITVENEGA NAČRTA CENTRA TRGA VRANSKO 
Ker je ožji del trga Vransko (center) po izgradnji daljinskega ogrevanja in kanalizacije nujno potrebno sanirati in primerno urediti, je občina Vransko  
g. Janezu Šoštarju  naročila pripravo osnutka ureditvenega načrta. 
Osnutek ureditve je bil članom Občinskega sveta, predsednikom Trške skupnosti in zainteresiranim pravnim osebam predstavljen v ponedeljek, 31. 
januarja 2005, v sejni sobi občine. 
Pripravljavec osnutka je na grafični podlagi prikazal novo predvideno ureditev trga Vransko, ki obsega: ureditev pločnikov, cestišča in parkirišč, v 
primeru odcepa v smeri novega doma za starejše občane pa je ob pločniku predvidena tudi javna razsvetljava. Pločniki, predvidoma v tlakovani izvedbi, 
so zaradi omejenega prostora predvideni delno po desni in delno po levi strani cestišča, tako da bo poskrbljeno tudi za pešce, na samem cestišču pa so 
predvideni označeni prehodi za peščce. 
Osnutek predvideva 19 dodatnih parkirnih prostorov v neposredni bližini, in sicer na lokaciji sedanje zelenice pri Zdravstveni postaji Vransko (ob javni 
poti v smeri Karo), na delu zelenice pri Kulturnem domu Vransko (vzporedno ob lokalni cesti v smeri INDE) in nekaj parkirnih mest pred Banko Celje, 
kjer je sedaj pločnik. Prisotni so se s predlogom seznanili in podali svoje pripombe, ki jih bo pripravljavec vključil pri pripravi novega predloga. 
 

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI  
PREDLOGA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRANSKO ZA LETO 2005 

Občinski svet občine Vransko obvešča vso zainteresirano javnost, občanke, občane, ustanove, zavode, društva, organizacije - pravne in fizične osebe, da 
je na svoji 13. redni seji 31. januarja 2005 obravnaval in v prvem branju sprejel predlog »Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005« ter s 
sklepom št. 286 navedeni predlog Odloka posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 02.  marca 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, lahko pa jih posredujete tudi na uradni elektronski naslov: obcina.vransko@vransko.si. 
Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 02. 03. 2005. 
Predlog Odloka je vsem zainteresiranim na vpogled na sedežu občine 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 
Sobota, 05. 03. 2005, 
ob 18. uri 

POTOPISNO PREDAVANJE 
(GANA IN TOGO)  

Kulturni dom 
Vransko 

ZMKTŠ Vransko Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

 

KINO VRANSKO: 
Petek, 11. 02. 2005, ob 19. uri ZAKLAD POZABLJENIH akcijska pustolovščina 
Petek, 18. 02. 2005, ob 19. uri NEVERJETNI animirani družinski film 
Petek, 25. 02. 2005, ob 19. uri UROČENA ELLA domišljijska družinska komedija 

 

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO  vas pričakuje vsak 
- TOREK    od 14.–18. ure    - SREDO    od 09.–13. ure     
- PETEK     od 12.–16. ure    - SOBOTA  od 09.–12. ure   Informacije na telefon: 03 703 12 80 
Novosti v mesecu februarju 2005: 
KNJIŽNO GRADIVO: 
- Carnegie, D.: Kako se naučiš javno nastopati in govoriti                                - Dežman, V.: O petelinu in zmaju, … 
- Roš, M.: Pišem! Priročnik za pisanje strokovnih in znanstvenih del               - Rigg, J.: Rad imam živali 
- Žerovc, L.: Modrosti zbrane iz verzov stkane                       - Walters, M.: Mračne duše  
- Priročnik lepega vedenja                                    - Vidmar, J.: Vsiljivka 
- 5-jezični slikovni slovar                                  - Berner, R. S.: Karelčkove zgodbe 
- Eksterci 2005 – slovenščina                        - Knister: Mala čarovnica Lili, 10 
- Eksterci 2005 – matematika                              - Mankell, H.: Skrivnost ognja 
- Marber, I.: Vitkost in zdravje s krožnika                                 - Mlakar, I.: Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 
- Stoppard, M.: Uprimo se staranju                            - Milčinski – Ježek, F.: Zvezdica zaspanka (v angl.) 
- Največje skrivnosti preteklosti                       - Kako je Pavliha kukca prodal (ljudska) 
- 1000 osupljivih dejstev                               - Sevljak, J.: Kamnov škrat 
- Roberts, N.: Drzne sanje                               - Roberts, N.: Najdene sanje  
NEKNJIŽNO GRADIVO: 
- Prigode čebelice Maje (CD igra)         - Vike Viking: Velika preizkušnja (CD igra)  
NOVOST v mesecu februarju: revija z recepti Dober tek!!! 
Še vedno pa vam knjižnica nudi uporabo interneta, e-pošto, barvno in črno belo tiskanje ter fotokopiranje! VABLJENI! 
 

IZOBRAŽEVANJE ZA KMETE 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Izpostava Žalec je pripravila naslednja izobraževanja za kmete: 
Naslov izobraževanja Čas in kraj izobraževanja 
MINERALI V KRMI in VPLIV PREHRANE KRAV NA PLODNOST (velja za SKOP-REJ izobraž.) 16. 02. 2005, ob 10. uri v Kulturnem domu Vransko     

TEČAJ VARSTVO RASTLIN 15., 16. in 17. 02. 2005, ob 15. uri v balkonski sejni sobi 
Hmeljarskega doma v Žalcu 

ZIMSKA REZ SADNEGA DREVJA (velja za SKOP-IPS izobraž.) 01. 02. 2005, ob 9.30 uri na Sadjarstvu Mirosan 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO TANA 
organizira v mesecu februarju ali marcu 2005 ob svoji 25–letnici nočne skoke v Brišah! 

Prav tako bo organiziran ogled poletov v Planici v marcu 2005. Prijave na telefon: 031 330 896 – Vinko Šoštar. 
 

Svečani podpis pogodbe o opravljanju lokalne gasilske službe za leto 2005  
bodo predstavniki Gasilske zveze Žalec, Prostovoljnih gasilskih društev občine Vransko in 

Občine Vransko izvedli v soboto, 12. 2. 2005, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko. 


