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Spoštovane občanke in občani!
Ob iztekajočem letu bi se Vam rad zahvalil za Vaše sodelovanje in pomoč pri sooblikovanju življenja in dela v naši občini. Brez Vaše
pomoči bi bila kulturna, družabna in splošna podoba naše skupnosti siromašnejša.
Zahvalil bi se Vam rad tudi za potrpljenje in razumevanje, ki ste ga pokazali v preteklem letu, pri premagovanju vseh neizogibnih težav
in sitnosti, ki smo Vam jih posredno in neposredno povzročili z izvajanjem obsežnih del na različnih prometnicah in drugih javnih
površinah v trgu Vransko.
V letu, ki se izteka, smo v naši občini zaključili nekaj velikih in pomembnih projektov, ki so osnova za pospešen vsestranski razvoj,
boljše življenje in sobivanje v prihodnje. Tako smo že junija predali svojemu namenu kotlovnico za daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso. Izgradnja toplovoda in priključevanje novih uporabnikov še poteka in bo zaključeno predvidoma do marca prihodnjega leta.
Takrat bo zaključena tudi obnova vseh prekopanih cest in drugih javnih površin v trgu Vransko. Zgradili smo tudi čistilno napravo
Vransko in jo skupaj z obsežnim kanalizacijskim sistemom predali svojemu namenu v mesecu novembru. Delovanje čistilne naprave
Vransko je bil nujen pogoj za nemoteno obratovanje doma za starejše občane, ki po uspešno opravljenem tehničnemu pregledu v teh
dneh pričenja z delovanjem in že sprejema prve varovance. Občina Vransko je poleg navedenega tudi v iztekajočem letu izvajala vse
zakonsko predpisane naloge in skrbela za dobrobit občanov.
Posebno skrb smo namenili starejšim in našim najmlajšim. Organizirana storitev pomoči na domu, financiranje družinskih pomočnikov
in pričetek delovanja Našega doma odražajo naš odnos do starejših. Naša skrb za najmlajše, skrb za kvaliteto vzgoje in izobraževanja
pa se odraža v uspešnem delu šole in vrtca. Občina Vransko skrbi in bo tudi v prihodnje skrbela za najboljše možne pogoje za
delovanje šole in vrtca in temu namenja znatna proračunska sredstva. Načrtovana izgradnja večnamenske športne dvorane, katere
gradnja se bo pričela v drugi polovici prihodnjega leta, bo dolgoročno zapolnila potrebe šole, vrtca, društev in posameznikov po
kvalitetnem in primernem prostoru za vzgojno, izobraževalno, rekreacijsko, kulturno in družabno dejavnost. Priprava potrebne
dokumentacije in pričetek izgradnje večnamenske športne dvorane bo tudi osrednja dejavnost Občine Vransko v prihodnjem letu.
V dneh do občinskega praznika v mesecu maju 2006 bomo zaključili tudi obnovitvena dela na kulturnem domu, v katerega naš Zavod
za kulturo, turizem in šport s pestrim izborom programa privablja vse več obiskovalcev. V njem pa uspešno deluje tudi občinska
knjižnica.
Vse našteto še daleč ni vse, s čimer se Občina Vransko ukvarja. Vse naše delovanje teži k enemu samemu cilju, to pa je v čim večji
meri zadovoljiti vaše potrebe in želje in ostati tudi v prihodnje prijazna občinska uprava.
Članom Občinskega sveta, občinskim uslužbencem, zaposlenim v javnih zavodih in drugim sodelavcem se zahvaljujem za sodelovanje
v letu, ki se izteka. Vsem pa želim miren in blagoslovljen božič in sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2006.
Vransko, decembra 2005
Ž U P A N Franc Sušnik

Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalni božični pohod na Čreto,
ki bo v nedeljo, 25. 12. 2005, z zborom ob 17. uri pred občinsko stavbo.
Za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbljeno.
Tudi letos Vas vabimo v trg Vransko, kjer si bomo ob prihodu novega leta 2006
ob velikem ognjemetu stisnili roke z dobrimi željami za prihodnost.
Na topli napitek pa Vas v center Vranskega vabijo vranski gasilci.
Vabljeni!
ZAPISNIK 5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je bila v sredo, 30. 11. 2005, ob
16. uri v sejni sobi Občine Vransko.
Prisotni člani odbora: Emil Jelen, Vladimir Rančigaj in Štefan Jošt, člani NO: Marjana Jug, Janez Lencl; Niko Praznik - Odvetniška
pisarna Cmok & Praznik (pooblaščenec Občine Vransko), Marija Brišnik in Marko Brišnik.
Predlagan in sprejet je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Odprodaja prostorov LEKARNE v Zdravstveni postaji Vransko, Vransko 130 D;
2. Razno.
Ad1: Predsedujoči pozdravi prisotne ter predlaga obravnavo in pripravo predloga stališča odbora v premoženjskopravni zadevi
odprodaje prostorov Lekarne Vransko, v kateri so do sedaj na vlogo za odkup prostorov najemnice in koncesionarke lekarniške
dejavnosti Marije Brišnik s. p. z dne 06. 11. 2003 že bila opravljena naslednja dejanja:
pridobitev pisnega načelnega pozitivnega mnenja JZ Zdravstveni dom J. Potrate Žalec,
obravnava vloge in oblikovanje predloga na 4. redni seji odbora z dne 04. 10. 2004,
Občinski svet na 11. redni seji dne 11. 10. 2004 sprejme sklep št. 254, s katerim daje soglasje za pričetek postopka za
odprodajo prostorov LEKARNE v ZP Vransko,
Občina Vransko v decembru 2004 vloži 1. predlog za vpis lastninske pravice v ZK,
Okrajno sodišče v Žalcu pod Dn. Št. 3013/2005 izda sklep, da se pri nepremičnini zk. vl. 447 k. o. Vransko za parc. št. 25/4 in
280.S dovoli vknjižba lastninske pravice v korist Občine Vransko do celote.
Poudari, da odbor ni spremenil stališča do odprodaje, da so bile cenitve že narejene, zato predlaga, da odbor danes sprejme vse
potrebne aktivnosti, ki bodo zadovoljile interes obeh strank in čim prej ter po predpisanem postopku pripeljale do sklenitve ustrezne
kupoprodajne pogodbe.
Nato odpre razpravo, v kateri so sodelovali Niko Praznik, Štefan Jošt, Vladimir Rančigaj ter Marija in Marko Brišnik.
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V razpravi je bilo ugotovljeno, da kljub dolgotrajnemu postopku pogoji za takojšnjo realizacijo pravnega posla še niso podani iz sledečih
razlogov:
- potrebe po natančni določitvi, kaj prostori lekarne glede na celoten objekt sploh predstavljajo,
- predhodne ureditve spremembe namembnosti objekta v zemljiški knjigi: iz stanovanjske stavbe v poslovni objekt za opravljanje
zdravstvene in lekarniške dejavnosti,
- sprejetja ustrezne odločitve, ali se prodaja delež od celote ali se gre v vzpostavitev etažne lastnine.
Prav tako se je potrebno dogovoriti tudi o načinu prodaje po eni izmed možnosti, ki jih določajo zakonski predpisi za pridobivanje in
odprodajo državnega in občinskega premoženja (javna prodaja, javna ponudba, zbiranje ponudb).
Niko Praznik pove, da je postopek odprodaje po deležih enostavnejši, vendar slabša podlaga za izvajanje lastninskih pravic na
nepremičnini v solasti, vzpostavitev etažne lastnine pa je dražja in zahtevnejša rešitev, ki pa natančno določa predmet - površino
etažne enote skupaj z deleži na skupnih delih in napravah v objektu in kasnejši nesporazumi med kupcem in lastnikom glede
izvrševanja lastninske pravice odpadejo. Občina se bo morala odločiti, kateremu načinu odprodaje bo dala prioriteto.
Marija Brišnik pove, da je še vedno zainteresirana za odkup, Marko Brišnik pa se strinja, da je v obojestranskem interesu, da je celoten
postopek izpeljan na zakonit način.
Po končani razpravi je odbor z glasovanjem: 3 glasovi ZA sprejel naslednjo odločitev:
Sklep: Odbor predlaga, da se postopek za odprodajo lekarniških prostorov v Zdravstveni postaji Vransko nadaljuje po
naslednjih fazah:
1. uredi se sprememba namembnosti objekta v zemljiški knjigi;
2. pripravi se vse potrebno za vzpostavitev in vpis etažne lastnine;
3. pristojni organ občine skladno z zakonodajo določi način odprodaje in izvede ustrezen postopek.
Ad2: Ni bilo pripomb in predlogov.
Seja je bila zaključena ob 17.10.
Zapisala: Jadranka Kramar
Predsednik odbora: Emil Jelen
ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je bila v ponedeljek, 12. 12. 2005,
ob 17. uri v sejni sobi Občine Vransko.
Prisotni: Darko Kramar, Boris Pikl, Valerija Jerman; opravičeno odsotni: Martin Florjan; neopravičeno odsotni: Robert Zupan.
Po ugotovitvi predsednika, da je prisotnih večina članov odbora in je zato seja sklepčna, predsednik predlaga, da odbor prične z delom
tako, da potrdi predlagan dnevni red.
Predsednik poda predlog DR na glasovanje: 3 glasovi ZA, zato se ugotovi, da je predlog sprejet.
Potrjen je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava prispelih vlog društev, združenj in organizacij za sofinanciranje programov iz proračuna Občine Vransko
za leto 2005 in priprava predloga za Občinski svet;
2. Razno.
Ad1: Vloge za sofinanciranje v letu 2005:
Odbor je obravnaval vse prispele vloge društev in organizacij in posameznikov za sofinanciranje dejavnosti za leto 2005 ter po
obravnavi in razpravi soglasno sprejel naslednjo odločitev:
Sklep: Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Vransko, da za sofinanciranje dejavnosti iz proračuna občine (SM 07 zdravstvo, SM 08 - kultura, šport in dejavnosti neprofitnih organizacij, SM 10 - socialna varnost) za leto 2005 ugodi vlogam
naslednjih društev in organizacij:
Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, v znesku 10.000,00 SIT; Združenje multiple skleroze Slovenije,
Celjska podružnica, v znesku 10.000,00 SIT; Slovensko društvo za celiakijo Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo psoriatikov
Slovenije Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov bolnišnice Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo
gluhih in naglušnih Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo cerebralne paralize Sonček Celje, v znesku 5.000,00 SIT; Slovensko
društvo Transplant Ljubljana, v znesku 5.000,00 SIT; Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, v znesku 5.000,00 SIT;
Medobčinsko društvo invalidov Žalec, v znesku 10.000,00 SIT; Aids fondacija Robert Ljubljana, v znesku 10.000,00 SIT; Sožitje,
Medobčinsko društvo za pomoč duševno prizadetim Žalec, v znesku 10.000,00 SIT; VPC, Varstvo potrošnikov Celje, v znesku 5.000,00
SIT; Društvu regionalna varna hiša za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Javni zavod SOCIO - za
materinski dom Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Klub mladih Limovce, v znesku 10.000,00 SIT; Filozofska fakulteta Ljubljana - ta projekt
znanstvene monografije Blaža Podpečana, v znesku 10.000,00 SIT; Športna sekcija PGD Ojstriška vas - Tabor, v znesku 10.000,00
SIT; OŠ Vransko - Tabor, MPZ Vransko, v znesku 20.000,00 SIT; Alja ZEVNIK, Zahomce 4, 3305 Vransko - za nakup vozovnice, v
znesku 20.000,00 SIT; Zvezi vetranov vojne za Slovenijo, OZ za SSD Žalec. v znesku 20.000,00 SIT; Veteransko društvo Sever za
celjsko območje Celje, v znesku 5.000,00 SIT; OO ZB NOV Vransko, v znesku 30.000,00 SIT za dejavnost in 80.000,00 SIT za
proslavo na Čreti.
Sklep: Odbor predlaga Občinskemu svetu, da zaradi omejenih finančnih sredstev zavrne vloge za sofinanciranje dejavnosti iz
proračuna občine za leto 2005 naslednjim društvom in organizacijam:
Društvu izgnancev Slovenije 1941 - 45 OO Žalec, Planinski zvezi Slovenije, Zavodu Pomurski ekološki center Murska Sobota, Društvu
Tačaj CPP.com Ljubljana, Agenciji AVE Celje, Aero klubu Prebold, MOVITU Ljubljana, Ribiški družini Šempeter, HGV Društvu
Heraldika Slovenika Ljubljana, Glasbeno instrumentalnemu društvu Polzela, Društvu diabetikov Celje, Društvu Liga proti epilepsiji
Slovenije, Prepihu Žalec, Društvu distrofikov Slovenije, Zavodu za usposabljanje in varstvo Dobrna.
Vsa društva, organizacije in zveze so Občini Vransko v roku 30 dni po prejemu tega sklepa dolžna posredovati nove številke
transakcijskih računov.
Ad2: Ni bilo pripomb.
Seja je bila zaključena ob 18.45.
Zapisala: Jadranka Kramar
Predsednik odbora: Darko Kramar
ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 12. 12. 2005, ob 19. uri v prostorih sejne
sobe Občine Vransko, Vransko 59.
•
Ugotovitev prisotnosti:
Člani Obč. sveta: Darko Kramar, Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Boris Pikl, Marjetka Kapus, Ivan Dolinšek in Marjan
Pečovnik (od točke 5 dalje), Nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Aleksander
Borštner, Petra Slatinšek, Jadranka Kramar; Tone Tavčar – novinar.
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da sta od skupaj 11 članov Obč. sveta ob 19. uri 2 člana opravičeno odsotna,
2 neopravičeno, 7 članov pa je prisotnih, zato je bila seja sklepčna.
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Marjan Pečovnik se je seje udeležil ob 19.55 uri oz. pred glasovanjem k 6. tč. DR.
•
Sprejem dnevnega reda:
Župan najprej povpraša, ali se prisotni svetniki strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Ker ni pripomb, posreduje DR v obravnavo; k
razpravi se ne priglasi nihče, zato župan predlaga glasovanje o predlogu DR: 7 glasov ZA.
S sklepom št. 359 je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. RS Obč. sveta z dne 03. 10. 2005 in zapisnika nadaljevanja seje z dne 13. 10. 2005;
2. Pobude in vprašanja svetnikov;
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 – predstavitev in 1. obravnava;
4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006;
5. Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006;
6. Sklep o višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe v sezoni 2005/2006;
7. Sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin v letu 2006;
8. Volitve in imenovanja:
8.1 - obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec,
8.2 - predlaganje kandidatov za imenovanje sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju.
9 Obravnava prošenj in vlog za dodelitev finančnih sredstev društvom, združenjem in neprofitnim organizacijam;
10. Razno.
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta z dne 03. 10. 2005 in zapisnika nadaljevanja seje
z dne 13. 10. 2005 in uradnega popravka zapisnika seje z dne 03. 10. 2005:
V obravnavi pripomb na predložene zapisnike ni bilo, zato so svetniki pristopili h glasovanju za sprejem obeh zapisnikov in uradnem
popravku zapisnika seje z dne 03. 10. 2005 v predloženih besedilih: glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep št. 360: Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta z dne 03. 10. 2005, uradni popravek zapisnika 17. redne seje
Občinskega sveta z dne 03. 10. 2005 in zapisnik nadaljevanja 17. redne seje, vsi v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
Ivan Kokovnik je zastavil županu vprašanje: Kako daleč je zadeva v zvezi izgradnjo vaške klavnice?
- Odg. župana: Zadnja informacija, ki jo imam po opravljenem pogovoru z direktorjem zadruge, ki je investitor projekta, je da je
Veterinarska uprava poleti projekte pregledala ter zahtevala neko dopolnitev; od tu dalje mi zadeva ni znana.
Ivan Dolinšek (tudi član UO zadruge) v nadaljevanju pove, da jim je Veterinarska uprava v Celju svetovala, naj s projektom počakajo,
saj bo uredba glede pogojev izgradnje po 01. 01. 2006 baje blažja; župan k temu doda, da je veterinarski zakon dejansko bistveno
omilil pogoje za male klavnice, zato je napotilo veterinarske uprave ustrezno.
Ad3: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006 – predstavitev in 1. obravnava:
Župan poda kratko obrazložitev predloga odloka ter predlaga, da Občinski svet na današnji seji opravi naslednja dejanja:
1. seznanitev s predlogom in 1. branje,
2. sprejem sklepa o sprejetju predloga odloka v 1. branju,
3. posredovanje predloga odloka v 30-dnevno javno obravnavo.
Nato preda besedo direktorju občinske uprave, ki v nadaljevanju obrazloži izhodišča in upoštevane predpostavke za izdelavo predloga
odloka, nato pa podrobno predstavi vsebino predloga odloka z vsemi sestavinami (prihodki, odhodki, odhodki po funkcionalni
dejavnosti) ter pove, da bo zaradi že sprejetih sprememb in odločitev pristojnih organov, predlog odloka v 2. branju pripravljen tudi po
programski klasifikaciji, z upoštevanjem novega zneska primerne porabe. Poudari, da je v predlogu proračuna predvideno izvajanje
vseh zakonskih in ostalih že sprejetih aktivnosti občine, edina nova investicija je izgradnja večnamenske športne dvorane.
V nadaljevanju župan pove, da je fin. situacija zaradi spremembe zakona o financiranju občin dokaj ugodna ter da predvideva, da bo za
izvedbo projekta kanalizacije verjetno potrebnih nekaj sredstev več kot je planirano, da bo tudi na ostalih cestah potrebno še kaj
postoriti, do 01. 03. 2006 pa dokončno sanirati razkopane ceste zaradi izgradnje kanalizacije in toplovoda; pri odhodkih za izplačilo plač
družinskim pomočnikom je možno, da bo prišlo do spremembe zakonodaje in posledično občine ne bi bile toliko obremenjene,
natančno planirati prihodke od prodaje občinskega premoženja pa je tudi zelo težko - zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja
(postopki za vpis so zelo zahtevni in dolgotrajni) - nikoli ne vemo, kdaj bo dejansko lahko prišlo do realizacije. Razprava:
1. Boris Pikl: Zanima ga, koliko bo stala večnamenska športna dvorana in s katerega KTO se krijejo stroški za zamenjavo dotrajanih
hidrantov. Odg. župana: Cca 560 mio SIT, polovico teh sredstev mora prispevati občina, polovica jih da država; stroški za nujno
zamenjavo hidrantov se krijejo iz postavke vodovodi, lahko pa se spisek posreduje JKP Žalec, da v primeru večjega obsega del
zadevo planira v okviru plana rednega investicijskega vzdrževanja.
Zaključek: Zadolži se občinska uprava, da pripravi predlog za nujno zamenjavo hidrantov na območju Občine Vransko in ga
posreduje JKP Žalec za vključitev v program investicijskega vzdrževanja za leto 2006.
2. Ivan Kokovnik: Nujno je še potrebno urediti določene ceste, četudi z zadolževanjem, zanima pa ga tudi, zakaj se z deli na toplovodu
tako zelo zavlačuje. Odg. župana: Strinja se, da so določeni cestni odseki nujno potrebni obnove, v zvezi s priklopi na toplovod pa
pove, da je do sedaj sklenjenih 121 pogodb, 40 naročnikov je še potrebno priklopiti najkasneje do 01. 03. 2006; dela tudi zaradi
ustreznega vremena še vseskozi potekajo, zato je prepričan, da je projekt kljub nekaterim težavam z izvajalcem in podizvajalci teče
dokaj solidno.
3. Emil Jelen: Zanima ga, če obstaja možnost, da se tudi mrliško vežico priklopi na daljinsko ogrevanje, saj je sedanje ogrevanje (2
radiatorja) popolnoma neustrezno. Odg. župana: Zaenkrat tega nismo predvideli zaradi velikih stroškov izgradnje same (1 km stane cca
3 mio SIT); se pa pobuda evidentira z nalogo preučiti možnost, kako v bodoče najustrezneje rešiti problem ogrevanja v mrliški
vežici. Ker se nihče več ne priglasi k razpravi, župan predlaga glasovanje:
za sprejem odloka v 1. branju: 7 glasov ZA
za posredovanje odloka v 30-dnevno javno obravnavo: 7 glasov ZA.
Sklep št. 361: Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2006 v 1. branju v predloženem besedilu.
Sklep št. 362: Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2006 se na krajevno običajen način posreduje v 30-dnevno
javno obravnavo.
Ad4: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006:
Predlog sklepa o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je glede na lansko leto povečan za
stopnjo inflacije 2,5 %. Glasovanje o predlogu sklepa: 7 glasov ZA.
Sklep št. 363: Potrdi se vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za
leto 2006:
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006 je 0,085864045 SIT.
2. Ta sklep prične veljati s 01. 01. 2006 in se objavi v Uradnem listu RS.
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Ad5: Sklep o povprečni gradb. ceni in povprečnih stroških kom. urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006:
Sklep št. 364: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
v Občini Vransko za leto 2006:
2
1. Povprečna gradbena cena za m koristne stanovanjske površine, zmanjšanja za stroške komunalnega urejanja in za vrednost
zemljišča, je na območju Občine Vransko na dan 31. 12. 2005 173.064,00 SIT +- 5 %.
2
2. Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 % od povprečne gradbene cene za m stanovanjske površine. K ceni stavbnega zemljišča
se prištejejo stroški, nastali zaradi minulih vlaganj v zemljišče in lahko znašajo do 2 % od povprečne grad. cene iz 1. člena tega sklepa.
3. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje občine Vransko znašajo 11 % od vrednosti
2
povprečne gradbene cene za m stanovanjske površine, od tega 5,5 % za individualno rabo, 5,5 % za kolektivno rabo. Pri izračunu se
upošteva dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu,
upoštevajoč tabelo A in B Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
2
nepremičnin (Ur.l. RS, št. 8/87). Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča so izračunani na m predvidene neto
etažne površine objekta, ugotovljeno po JUS-UC-2-100.
4. Stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za družbeno usmerjeno blokovno gradnjo znašajo 85 % povprečnih stroškov
komunalnega urejanja za celotno območje Občine Vransko.
5. Povprečna gradbena cena koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec
izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. Ta sklep prične veljati s 01. 01. 2006 in se objavi v Uradnem listu RS.
7. Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/04.
Ad6: Cenik storitev zimske službe 2005/2006:
Po obravnavi so svetniki z glasovanjem: 8 glasov ZA sprejeli sklep št. 365. Za izvajanje storitev zimske službe v sezoni 2005/2006
se potrdi cena storitev: pluženje cest 5.500,00 SIT/uro in posipanje cest 4.800.00 SIT/uro.
Ad7: Sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin v letu 2006:
Obrazložitev poda Jadranka Kramar. Po obravnavi in razpravi o predlogu sklepa o dvigu oz. uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini
Vransko za leto 2006 so svetniki z glasovanjem o predloženem sklepu: 8 glasova ZA , sprejeli
Sklep št. 366: Neprofitne najemnine v Občini Vransko se povišajo iz sedanje stopnje 2,54 in 3,81 na stopnjo 4,08 v letu 2006
kot sledi:
- dvig iz stopnje 2,54 na 4,08 se izvede postopoma od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006 (5,05 % mesečno);
- dvig iz stopnje 3,81 na 4,08 se izvede v enkratnem dvigu s 01. 01. 2006 (6 % povišanje neprofitne najemnine na letni ravni).
Vrednost točke za izračun neprofitne najemnine je 2,63 EUR, preračunana v tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izračuna najemnine. Občina Vransko v letu 2006 ne bo subvencionirala najemnin najemnikom tržnih
stanovanj.
Ad8: Volitve in imenovanja:
8.1 Obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec:
Po obravnavi in kratki razpravi so svetniki glasovali o predlogu sklepa za izdajo pozitivnega mnenja k imenovanju Franja Velikanje za
direktorja zavoda: 8 glasov ZA.
Sklep št. 367: Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje oz. soglasje k imenovanju mag. Franja Velikanje, dr. med.,
spec. medicine dela, prometa in športa za direktorja JZ ZD dr. Jožeta Potrate Žalec.
8.2 Predlaganje kandidatov za imenovanje sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Celju:
Na osnovi prehodnega postopka in soglasij kandidatov za predlagano funkcijo so svetniki glasovali o predloženem predlogu sklepa za
imenovanje kandidatov za sodnike porotnike: 8 glasov ZA ter sprejeli naslednji
Sklep št. 368: Občinski svet Občine Vransko predlaga Okrožnemu sodišču v Celju, da s sklepom o imenovanju potrdi
naslednje kandidate za sodnike porotnike iz območja Občine Vransko:
1. Ivana CIZEJ, roj. 21. 04. 1944, stanujoča Prekopa 12, 3305 Vransko (upokojena kmetijska inženirka);
2. Marija GOSAK, roj. 26. 09. 1949, stanujoča Prekopa 10 B, 3305 Vransko (vzgojiteljica - učiteljica, zaposlena na OŠ Vransko Tabor);
3. Mateja JAGODIČ PAVLIN, roj. 05. 12. 1974, stanujoča Stopnik 40, 3305 Vransko (dipl. upr. org., zaposlena v Domu starejših
občanov Izlake);
4. Emil JELEN, roj. 21. 05. 1947, stanujoč Vransko 175, 3305 Vransko (učitelj razr. pouka, zaposlen na OŠ Vransko - Tabor);
5. Maja JERMAN, roj. 30. 01. 1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko (dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, zaposlena
na OŠ Vransko - Tabor, OE Vrtec Vransko);
6. Janez KROPIVŠEK, roj. 31. 01. 1961, stanujoč Jeronim 32, 3305 Vransko (strojni tehnik, čebelarski mojster);
7. Darja POTOČAN ŠTRAJHAR, roj. 04. 08. 1958, stanujoča Prapreče 3 A, 3305 Vransko (pomočnik vzgojitelja, zaposlena na OŠ
Vransko - Tabor, OE Vrtec Vransko);
8. Vladimir RANČIGAJ, roj. 04. 02. 1937, stanujoč Vransko 52, 3305 Vransko (tehnik, upokojenec).
Ad9: Obravnava prošenj in vlog za dodelitev finančnih sredstev društvom, združenjem in neprofitnim organizacijam:
Po obravnavi so svetniki na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti z glasovanjem za dodelitev
sredstev iz proračuna: 8 glasov ZA, sprejeli
SKLEP št. 369: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se sofinanciranje dejavnosti iz proračuna občine Vransko (SM 07 zdravstvo, SM 08 - kultura, šport in dejavnosti neprofitnih organizacij, SM 10 - socialna varnost) za leto 2005 ugodi vlogam
naslednjih društev, organizacij, združenj in posameznikov:
1. Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenih od raka, v znesku 10.000,00 SIT; Združenje multiple skleroze
Slovenije, Celjska podružnica, v znesku 10.000,00 SIT; Slovensko društvo za celiakijo Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo
psoriatikov Slovenije Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo dializnih in ledvičnih bolnikov bolnišnice Celje, v znesku 10.000,00 SIT;
Društvo gluhih in naglušnih Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Društvo cerebralne paralize Sonček Celje, v znesku 5.000,00 SIT;
Slovensko društvo Transplant Ljubljana, v znesku 5.000,00 SIT; Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, v znesku 5.000,00
SIT; Medobčinsko društvo invalidov Žalec, v znesku 10.000,00 SIT; Aids fondacija Robert Ljubljana, v znesku 10.000,00 SIT; Sožitje,
Medobčinsko društvo za pomoč duševno prizadetim Žalec, v znesku 10.000,00 SIT; VPC , Varstvo potrošnikov Celje, v znesku
5.000,00 SIT; Društvu regionalna varna hiša za ženske in otroke - žrtve nasilja Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Javni zavod SOCIO - za
materinski dom Celje, v znesku 10.000,00 SIT; Klub mladih Limovce, v znesku 10.000,00 SIT; Filozofska fakulteta Ljubljana za projekt
znanstvene monografije Blaža Podpečana, v znesku 10.000,00 SIT; Športna sekcija PGD Ojstriška vas - Tabor, v znesku 10.000,00
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SIT; OŠ Vransko - Tabor, MPZ Vransko, v znesku 20.000,00 SIT; Alja ZEVNIK, Zahomce 4, 3305 Vransko - za nakup vozovnice, v
znesku 20.000,00 SIT; Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, OZ za SSD Žalec, v znesku 20.000,00 SIT; Veteransko društvo Sever za
celjsko območje Celje, v znesku 5.000,00 SIT; OO ZB NOV Vransko, v znesku 30.000,00 SIT za dejavnost in 80.000,00 SIT za
proslavo na Čreti. In z glasovanjem za predlog sklepa o zavrnitvi vlog za sofinanciranje: 8 glasova ZA, sprejeli
Sklep št. 370: Zaradi omejenih finančnih sredstev ni možno ugoditi vlogam za sofinanciranje dejavnosti iz proračuna občine
za leto 2005 naslednjim društvom in organizacijam:
- Društvu izgnancev Slovenije 1941 - 45 OO Žalec, Planinski zvezi Slovenije, Zavodu Pomurski ekološki center Murska Sobota, Društvu
Tačaj CPP.com Ljubljana, Agenciji AVE Celje, Aero klubu Prebold, MOVITU Ljubljana, Ribiški družini Šempeter, HGV Društvu
Heraldika Slovenika Ljubljana, Glasbeno instrumentalnemu društvu Polzela, Društvu diabetikov Celje, Društvu Liga proti epilepsiji
Slovenije Prepih Žalec, Društvu distrofikov Slovenije, Zavodu za usposabljanje in varstvo Dobrna.
Ad10: Razno:
1. Župan seznani svetnike s pismom Srečka Polanca, o neustreznosti in pomanjkljivostih najemnega stanovanja Vransko 55 ter
nepravični obravnavi in odnosu do družine Polanec;
2. Župan poda naslednje informacije: o postopkih Občine Vransko za vpis stanovanja Brode 13 v zemljiško knjigo in vlogi za odkup ali
najem stanovanja Brode 13 g. Maloprava in o odgovoru RTV Slovenija glede sofinanciranja satelitskih naprav na območjih, kjer ni
možen sprejem 1. in 2. programa RTV Slovenija (povzetek se pripravi za Občinski informator).
Seja je bila zaključena ob 21.30.
Zapisala: Jadranka Kramar
ŽUPAN Franc Sušnik

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI
PREDLOGA »ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRANSKO ZA LETO 2006«
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične osebe,
da je na svoji 18. redni seji dne 12. decembra 2005 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2006« ter sklepom št. 362 navedeni predlog Odloka
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.
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.
Rok za dajanje pripomb poteče 11. januarja 2006.
Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in je objavljen na
spletni strani občine: www.vransko.si.

Obvestilo za priklop na kanalizacijo Vransko
Občina Vransko je 16. 11. 2005 pridobila upravno dovoljenje za poskusno obratovanje čistilne naprave Vransko. Na
podlagi upravnega dovoljenje se lahko:
- vsa gospodinjstva v trgu Vransko, ki so že vplačala priklopnino na kanalizacijo pričnejo preklapljati na
kanalizacijo: pred samo izvedbo priklopa naj se z Martino Kostanjšek – JKP, telefon: 713 67 90, dogovorijo za
ogled izvedbe priključka in posnetek priključka;
- vsa ostala gospodinjstva, ki še niso vplačala priklopnine na kanalizacijo, pa je pri njih že izvedena kanalizacija,
naj se obrnejo na Javno komunalno podjetje Žalec, na g. Povšeta, telefon 713 67 67;
- vsa ostala gospodinjstva, ki nimajo še zgrajene kanalizacije na območju naselja Vransko pa bodo imeli možnost
na priklop na kanalizacijo v prihodnjem letu, ko bo kanalizacija zgrajena.
V primeru, da iščete izvajalca na hišne priklope na kanalizacijo Vransko, se lahko obrnete na izvajalca Mirka Razborška,
Zaplanina 15, 1222 Trojane, GSM: 041 626 596.

OBVESTILO O ZBIRNEM CENTRU VRANSKO TABOR (Poslovno-trgovska obrtna cona Čeplje)
Na področju ravnanja z odpadki vsako leto stopamo korak za korakom na poti okolju prijaznejšega obnašanja. V letu 2005
smo dogradili NOVOZGRAJENI LOKALNI ZBIRNI CENTER VRANSKO - TABOR za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov,
kot sekundarnih surovin in ostalih odpadkov za občane občin Vransko in Tabor. Tako bodo vsa gospodinjstva, KI SO
VKLJUČENA V SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI, s tem pridobila možnost, da lahko odpadke pripeljejo in jih oddajo na
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posebej urejeno mesto. LETNO LAHKO GOSPODINJSTVO ODDA 500 L OZ. 0,5 m KOSOVNIH ODPADKOV (približno
eno avtoprikolico). V zbirnem centru se zbirajo kosovni odpadki vključno samo iz gospodinjstev.

ODPIRALNI ČAS: VSAKO SOBOTO OD 8. DO 12. URE
Pri vsaki oddaji morate imeti s seboj zadnji odrezek plačane položnice za odvoz smeti Javnih naprav Celje, s katerim se
predhodno izkažete pri pooblaščenemu delavcu Zbirnega centra. S tem, ko je odprt Zbirni center, ne bo več
spomladanske čistilne akcije.

Izvajanje zimske službe na območju Občine Vransko
Zap. št. Cesta
Izvajalec
1.
LC M10 – Zaplanina – Volčje jame
Mirko Razboršek
odcep Dežman – Brvar
2.
LC M10 – Ločica – Ravne – odcep Podbregar
Martin Kajbič
3.
JP Odcep Zahomce – Male Zahomce – odcep Jerman – Bistan Rado Jerman
– Marko
4.
JP R 447 – Jakov dol – odcep Bokal
Anton Homšak
5.
JP R 447 – Osredek
Herman Brvar
Vojko Kropivšek
6.
LC Vransko – Prapreče – Merinca – Vologa – Lipa, odcepi KZ Vransko
Jeseničnik, Orehovec, Kovk, Škrabar, Sedeljšak, Arh, Dolinšek, Milan Sirša
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041 626 596
041 907 454
041 264 824
041 714 306
031 280 175
5275 281
031 301 316

14.

Cencelj, Inde, Briše, Podgorica, Podrigel – Bolte, Drobež,
Avtobusna postaja Vransko
LC Vransko – Brode
JP Klokočovec – Klance – Semprimožnik – odcep Lesjak
JP Ropasija – Planina – odcep Učakar – Tomaž – Skok –
Križnik – Krivec
LC Vransko – Tešova – Ropasija
LC skozi trg Vransko – Petrol – Peklar, do AB
JP Naselje Vransko – odcepi Brode – Grič – Zajc – Juhart –
Mošnik – Tešova – Brode – naselje Čeplje – vinogradi – Stari
grad – Kuhar – odcep Vršnik, odcep Kosem, odcep Felicijan,
parkirišča Vransko
LC Šmartno – naselje Prekopa – Farčnik – Gorenjak – Stopnik –
Skok – Pruh – Zore – Jagodič – Ribarič – Vindija – odcep
Pečovnik – Rojšek – Puklč – Banovič
JP Prekopa – Jevše – Cestninska postaja – odcep Jagodič –
Stopnik – Žnidaršič
LC Ropasija – Čreta

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

JP Zg. Limovce – Alojz Hrastovec, odcep Lokan, Grahek
JP Prosivnik – Vrhovnik
JP M 10 – Zajasovnik – Hrastovec
JP R 447 – Štorman – Ločica – Kajbič
GC Brvar – Kamnik
JP Bistan – Dol – Tabor
JP odcep cerkev Tabor – Klokočovec – odcep Izlakar, Bergant
JP Podgrad – Male Prapreče
Odcep Pider Zaplanina
JP Brode – Selo – Stopnik – Reberšek

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Miran Anderlič

031 326 573

Anton Poznič
Martin Pikl

041 783 907
5725 542

Miran Andrelič
VOC Celje
Rafko Učakar

031 326 573

Alojz Grabner

041 666 302

041 325 162

Janko Brdnik

5725 389

Franc Remic
Ivan Punčuh
Anton Ferme
Anton Cencelj
Anton Hrastovec
Peter Drolc
Milan Brvar
Jože Eberlinc
Jože Pečovnik
Jože Križnik
Anton Učakar
Hinko Reberšek

5725 065
031 760 670
050 331 347
041 466 962
041 783 858
041 955 345
041 480 819
5725 680
5725 417
040 264 748

SOFINANCIRANJE SATELITSKIH SPREJEMNIKOV
Na naš zahtevek za posredovanje informacij o pogojih in načinu sofinanciranja satelitskih sprejemnikov nam je Radio televizija
Slovenija, Oddajniki in zveze Ljubljana, posredovala določene odgovore, s katerimi vas seznanjamo v nadaljevanju:
1. Zakon o RTV predvideva sofinanciranje nabave in montaže sprejemnikov, s katerimi je možno spremljati RTV Slovenija prek satelita.
2. Do sofinanciranja so upravičeni tisti zavezanci, ki nimajo tehničnih možnosti sprejema TV programov RTV Slovenija iz oddajniške
mreže in za katere to potrdi Skupina za RF meritve iz RTV Slovenija.
3. Po Pravilniku o pogojih in načinih sofin. RTV Slovenija za zagotavljanje sprejema in distribucije signalov programov RTV Slovenija,
RTV Slovenija sofinancira stroške pri nakupu satelitskega sprejemnika v višini 37.972,00 SIT (12 pavšalnih RTV prispevkov + DDV).
4. Sofinancira se tudi priključek na že zgrajen kabelsko razdelilni sistem (če nanj še niste priključeni).
5. V kolikor programe RTV Slovenija že spremljate preko satelitskega ali kabelskega sistema, to sporočite pisno na naslov: Služba za
obračun RTV prispevka, Dalmatinova 8, 1000 Ljubljana in boste oproščeni plačila prispevka za eno leto.
Za vse dodatne informacije so vam na razpolago na Skupini za RF meritve, Jože Vrhovšek, tel. št.: 01/ 475 46 54 oz. 040 399 125.

- PRIREDITVE:
DATUM
Po 20. januarju 2006

NAZIV PRIREDITVE
Literarni večer

KRAJ PRIREDITVE
OŠ Vransko - Tabor

Sobota, 28. 01. 2006,
ob 19. uri

Branko Nušić,
NAVADEN ČLOVEK, komedija
KD Gornji Grad

Kulturni dom
Vransko

OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO vas pričakuje vsak
- TOREK od 14. do 18. ure
- SREDO od 9. do 13. ure

ORGANIZATOR
OŠ Vransko Tabor
ZKTŠ Vransko

- PETEK od 12. do 16. ure

KONT. OSEBA
Majda Pikl

TELEFON
703 23 70

Suzana Felicijan
Bratož

031 210 298

- SOBOTO od 9. do 12. ure

NOVOSTI V MESECU NOVEMBRU: KNJIŽNO GRADIVO
Za odrasle: Hoffmann, C.: Bela Masajka, Harris, R.: Pompeji, Waris, D.: Puščavska roža, Iwasaki, M.: Jaz, gejša, Souad: Živa
zažgana, Grishman, J.: Zadnji porotnik, Brown, D.: Digitalna trdnjava, Ehrman, B. D.: Razkritje Da vincijeve šifre, Allende, I.: Zorro
začenja svojo pot, Patterson, J.: V pajkovi mreži, Hauptmann, G.: Iščem impotentnega moža, Jesenovec, A.: Književnost na maturi
2006, Ješe, M.: Kodrlajsasti piton, Baier, P.: Spremenili so svet, Pavček, T.: Darovi, Slovenska kuhinja, Kunaver, D.: Slovenske šege
ob božiču in novem letu, Galič, J.: Zaradi pesmi, Golja, M.: Kako živeti z revmatizmom, Čop, J.: Čopov steber, Mai, M.: Svetovna
zgodovina na kratko, Esenko, I.: Vrtnarimo z dušo, Pečenko, N.: Fotografirajmo digitalno, Matičič, D.: Geografija na maturi 2006
Za otroke in mladino: Cann, K.: Pozor, mokra tla, Pečjak, V.: Drejček in trije marsovčki, Buzetti, A.: Pravljica o Dravi, Karlovšek, I.:
Gimnazijec, Petiška, E.: Stare grške bajke, Harper, P.: Snežni medo in presenečenje, Milčinski, F.: Ptički brez gnezda, Lindgren, A.:
Pika Nogavička, Pilkey, D.: Prigode kapitana Gatnika.
NEKNJIŽNO GRADIVO
Izposodite si lahko tudi videokasete, DVD-je, CD-rome in avdiokasete. Knjižnica vas vabi, da v njeni čitalnici prelistate Jano, Mladino
Utrip, Novi Tednik, Uradni list, Delo, Nedelo, Zvon, Ampak, Družino, Novo revijo, Planinski vestnik, Ciciban ali Mavrico!
Knjižnica vam tudi nudi uporabo interneta, e-pošte, barvno ali črno-belo tiskanje ter fotokopiranje.
Za dodatne informacije povprašajte v knjižnici na telefon 03 703 12 80 ali po elektronski pošti: skvransko@ce.sik.si.
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