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16. 4. 2008

Kulturno društvo Vransko vabi na 14. revijo domačih
doma ih pevskih zborov,
v petek 18. 4. 2008, ob 19. uri v Kulturnem domu Vransko.

Sodelujejo:
- zbori Kulturnega društva Vransko
- zbori OŠ Vransko – Tabor
- Moški pevski zbor LIPA Trojane
Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti
v četrtek 1. maja 2008, s pričetkom ob
- 10.30 delavska sveta maša v Marijini cerkvi na Čreti
- 12.00 proslava padlim borcem ZZB Nazarje pri spomeniku nad cerkvijo sv. Marije
- 13:00 srečanje občanov na Planinskem domu na Čreti. Zabaval vas bo ansambel domače glasbe.
Vsem udeležencem bo na voljo brezplačna enolončnica.
OBVESTILO OBČANOV VRANSKO O IZVAJANJU ASFALTERSKIH DEL IN
ZAPORI CESTE SKOZI TRG VRANSKO
Občina Vransko in CMCelje obveščata o pričetku obnovitvenih del na lokalni cesti skozi trg Vransko. Asfalterska dela na
omenjenem odseku bodo potekala po sledečem vrstnem redu:
1. četrtek, 17. 4. 2008:
- asfaltiranje pločnika od cerkve do šole
- asfaltiranje prekopov na cesti
Promet bo potekal moteno ob polovični zapori z občasnimi popolnimi zaporami.
2. petek, 18. 4. 2008:
asfaltiranje prekopov in pločnika
- izravnave na cesti
Promet bo potekal moteno ob polovični zapori z občasnimi popolnimi zaporami.
3. sobota, 19. 4. 2008:
- pričetek del ob 6. uri z pobrizgom ceste z bitumensko emulzijo v celoti
- preplastitev ceste v celotni širini
Dela bodo potekala pod POPOLNO ZAPORO CESTE od cerkve do odcepa LC Vransko – Prapreče in
promet ne bo možen. V slučaju vožnje po cesti lahko pride do poškodb na vozilih (onesnaženje vozila z
emulzijo, pregretje gum, ipd…) in poškodb asfalta.
4. ponedeljek, 21. 4. 2008:
- v slučaju dežja dne 19. 4. 2008 se dela na preplastitvi ceste ne bodo mogla vršiti in se bodo morala vršiti
tega dne
Dela bodo potekala pod POPOLNO ZAPORO CESTE od cerkve do odcepa LC Vransko – Prapreče in
promet ne bo možen. V slučaju vožnje po cesti lahko pride do poškodb na vozilih (onesnaženje vozila z
emulzijo, pregretje gum, ipd…) in poškodb asfalta.
Prosimo za razumevanje!
Župan: Franc Sušnik

Direktor PNG, CMCelje: Andrej Kamenšek ml., inž. gradb.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
telefon: (01) 47 87 400 • telefaks: (01) 47 87 422
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 43. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odločba US in 33/07 – ZPNačrt) Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za prostor s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta
za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane in okoljskega poročila
I.
Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod Rogaška Slatina – Trojane, ki ga je pod
številko projekta 50/04-08 februarja 2008 izdelal RC Planiranje, d. o. o., Celje (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek državnega
prostorskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje, ki ga je pod številko P4M21RT-B114/123B v februarju 2006
izdelal IBE, d. d., Ljubljana, v sodelovanju z RC Planiranje, d. o. o., Celje (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo),
4. utemeljitev predlagane trase in
5. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 25. aprila do 25. maja 2008 javno razgrnjeno:
− na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
− v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina,
− v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 21, Šmarje pri Jelšah,
− v prostorih Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
− v prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
− v prostorih Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
− v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, Polzela,
− v prostorih občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovče,
− v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, Tabor,
− v prostorih Inovacijskega centa Vransko, Vransko 66, Vransko,
− v prostorih Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
− v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica.

III.
Javne obravnave bodo potekale:
− 5. 5. 2008 s pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Polzela, Polzela 8, Polzela,
− 5. 5. 2008 s pričetkom ob 18.30 v sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22, Braslovč,
− 7. 5. 2008 s pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, Tabor
− 7. 5. 2008 s pričetkom ob 18.00 v Kulturnem domu Vransko,
− 8. 5. 2008 s pričetkom ob 16.30 v stranski dvorani Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje,
− 12. 5. 2008 s pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
− 12. 5. 2008 s pričetkom ob 17.30 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 21, Šmarje pri Jelšah,
− 13. 5. 2008 s pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
− 13. 5. 2008 s pričetkom ob 18.30 v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
− 14. 5. 2008 s pričetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
− 22. 5. 2008 s pričetkom ob 17.00 v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg, 1, Lukovica.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek državnega prostorskega
načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 25. maja 2008 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana ali na elektronski
naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina Trojane«.
Ministrstvo za okolje in prostor bo preučilo pripombe in predloge javnosti in v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do njih
zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: http://www.mop.gov.si in posredovalo Mestni občini
Celje in občinam Lukovica, Zagorje ob Savi,Vransko, Tabor, Braslovče, Žalec, Polzela, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina.
Metka ČERNELČ
GENERALNA DIREKTORICA DIREKTORATA ZA PROSTOR

2

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO

ZAPISNIK 11. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 7. aprila 2008, ob 20. uri v predavalnici
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66.
•
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku)
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Aleš Roman,
Franc Remic, Emil Jelen, Vladimir Reberšek in Ivan Bervar; opr. odsotni: Maja Jerman; ostali prisotni: OU Jadranka Kramar, Marija
Jerman; Nadzorni odbor: Janez Lencl, Peter Praprotnik; Razvojni center planiranje Celje: Aleksandra Geršak Podbrežnik; Energetika
Projekt Vransko: Janez Herodež; Sredstva javnega obveščanja: NT& RC: Mateja Jazbec.
Župan uvodoma pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov občinskega sveta, ob 20. uri prisotnih
10 članov, zato je seja sklepčna.
•
Sprejem dnevnega reda:
Župan predlaga razširitev dnevnega reda tako,da se za predlagano točko 3: Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem
načrtu na dnevni red uvrsti
•
nova točka 4:
»Obravnava in odločanje o vlogi Energetike Projekt, d. o. o. za izdajo soglasja k spremembi izhodiščne cene toplotne
oskrbe iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko«,
ter za preštevilčeno točko 7
•
nova točka 8: »Imenovanja«:
8.1. Potrditev imenovanja članov Sveta zavoda MSKŽ
8.2. Potrditev imenovanja RO za asfaltiranje cest v Zahomcah
Točke DR se ustrezno preštevilčijo. Nato posreduje predlog za razširitev DR v razpravo. Nihče ne želi razpravljati, zato svetniki
pristopijo h glasovanju za predlagano razširitev dnevnega reda: 9 glasov ZA.
Sklep št. 215: Potrdi se razširitev dnevnega reda tako, da se za 3. točko uvrsti nova 4. točka: »Obravnava in odločanje o
vlogi Energetike Projekt za izdajo soglasja k spremembi izhodiščne cene toplotne oskrbe iz sistema daljinskega ogrevanja
Vransko« ter za točko 6. doda nova točka 8: »Imenovanja«: 8.1. Potrditev imenovanja članov Sveta zavoda MSKŽ in 8. 2.
Potrditev imenovanja RO za izgradnjo ceste v Zahomce.
O dnevnem redu za sprejem in potrditev v celoti nihče ne želi razpravljati, zato župan predlaga glasovanje za sprejem dnevnega reda
kot celote: 9 glasov ZA; 0 proti.
Sklep št. 216: Soglasno se sprejme naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 25. 2. 2008 in 6. korespondenčne seje z dne 6. 3. 2008
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Vransko
4. Obravnava in odločanje o vlogi Energetike Projekt, d. o. o. za izdajo soglasja k spremembi izhodiščne cene toplotne
oskrbe iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko
5. Pristop Občine Vransko ustanovitvi Tehnološkega centra URE in OVE
6. Premoženjsko pravne zadeve
7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2007
8. Imenovanja:
8. 1. Potrditev imenovanja članov Sveta zavoda MSKŽ
8. 2. Potrditev imenovanja RO za asfaltiranje cest v Zahomcah
9. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 25. 2. 2008 in 6. korespondenčne seje z dne 6. 3. 2008:
Na predložen zapisnik 10. redne seje in 6. korespondenčne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h glasovanju za
potrditev zapisnikov v predloženem besedilu:
za potrditev zapisnika 10. redne seje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti;
za potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti.
Sklep št. 217: Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 25. 2. 2008 v predloženem besedilu.
Sklep št. 218: Potrdi se zapisnik 6. korespondenčne seje z dne 6. 3. 2008 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
2. 1. Svetnik Marjan Pečovnik vloži pisno pobudo, ki jo župan glasno prebere:
- da se v Občinskem Informatorju objavi opozorilo lastnikom psov, da so dolžni odstranjevati pasje iztrebke ter tako poskrbeti za bolj
varno in čisto okolje;
- občane zanima, kdaj se bodo čistili vodotoki Podgrajščice in Merinščice, ki so polni mulja in vejevja ter kakšen je postopek, da se
lahko prične z deli?
Na vprašanje poda odgovor župan, ki pove, da je zadeva v pristojnosti MOP, Agencije Republike Slovenije za okolje v Celju. Poda
tudi informacijo, da je Vlada RS sprejela dokončno oceno škode po poplavi ter tudi za sanacijo vodotokov namenila znatna sredstva.
Obe pobudi sta bili sprejeti.
Zaključek:
- občinska uprava objavi opozorilo v naslednji številki Informatorja,
- vprašanje glede čiščenja vodotokov se posreduje ARSO Celje z zahtevo za pisni odgovor.
2. 2. Vladimir Rančigaj poda pisno pobudo:
- da se opozori uradno skrbnico ge. Lukman Lilijane, da je potrebno na stanovanjski hiši, ki se nahaja v centru trga čim prej namestiti
snegobrane, saj nekontroliran usip snega na cestišče resno ogroža varnost občanov, oziroma da v primeru nesreče prevzema vso
moralno in materialno odgovornost;
- prav tako ga zanima, zakaj se ta hiša, ki je že toliko let prazna in nezračena ter vidno propada ter tako izgublja na vrednosti, ne
odproda in izrazi prepričanje, da tako skrajno pasiven odnos do lastnine zahteva javno odgovornost;
V razpravi, ki je sledila, so svetniki predlog soglasno podprli kot sledi:
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Zaključek:
Pobuda z zahtevo za takojšnjo ureditev snegobranov na hiši se posreduje uradni skrbnici ge. Lilijane Lukman, v vednost pa
tudi Centru za socialno delo Žalec in pristojnemu sodišču.
2. 3. Vladimir Reberšek postavi vprašanje, zakaj je bil vgrajen tlačni vod sredi ceste Brode-Grič oz. zakaj ni bil narejen podboj in kdaj
bo zadeva sanirana?
Župan pove, da nihče od lastnikov zemljišč ni podal soglasja za spremembo trase in s tem so bile izčrpane vse možnosti za prekop in
položitev po zemljiščih, že pred tem pa so bila v ta namen vložena javna sredstva za odkup zemljišč od lastnikov Žižek in Rovan. Ga.
Jerman doda, da sanacija še ni izvedena zaradi slabega vremena in posledično zaprtja asfaltne baze in pričakuje, da bo zadeva
zaključena v prihodnjih dneh.
2. 4. Emil Jelen vpraša, kdaj bo zardi večkratnih prekopavanj in delne sanacije dokončno sanirana tudi cesta v Soseski?
Župan poda informacijo, da bo zaradi novega priklopa na relaciji TP – bloki verjetno prekopana še 1 x, zato konkretnega roka
dokončne sanacije ta hip še ni moč napovedati, realno bi bilo morda po opravljenih delih pričakovati samo grobo preplastitev.
2. 5. Ivan Bervar izpostavi še vedno nerešeno vprašanje postavitve označevalnih tabel.
Ad3: Obravnava in sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Vransko:
Uvodno obrazložitev poda župan, v kateri najprej po kronološkem zaporedju predstavi vse opravljene aktivnosti, ki so se zvrstile do
tega trenutka, t. j. faze sprejemanja odloka, izrazi prepričanje, da je predlagani akt zadostna in kvalitetna osnova za nadaljnji razvoj
občine in urejanje tako centralnih dejavnosti, opredeljenih v urbanističnem načrtu, obenem pa tudi podlaga za izgradnjo suhega
zadrževalnika na Merinščici, ki je pogoj za izboljšanje poplavne varnosti in za katerega so zagotovljena finančna sredstva v
državnem proračunu. Pove tudi, da je bilo obravnavanih preko 100 vloženih razvojnih pobud. Predlog odloka je bil dne 2. 4. 2008
obravnavan tudi na pristojnih odborih, ki so podali pozitivno mnenje za sprejem.
Za kompleksno opravljeno delo, ob upoštevanju dejstva, da je ta odlok celo prvi v RS, sprejet v celoti po novi zakonodaji, se iskreno
zahvali predstavnici izdelovalca in občinski upravi. Nato preda besedo ge. Aleksandri Geršak Podbrežnik, ki v nadaljevanju poda
celovito in zelo podrobno obrazložitev odloka (strateški in izvedbeni del) s pregledom grafičnih podlag.
Po opravljeni predstavitvi župan odpre razpravo, vendar se k besedi ne priglasi nihče, zato predlaga glasovanje za sprejem odloka:
10 glasov ZA, 0 glasov proti.
Sklep št. 219: Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan prisotne obvesti, da je občina Vransko preko Kaliope že vključena v sistem iObčina ter je tako občanom vpogled v dosedanji
prostorski akt občine omogočen tudi prek spleta. Seveda ga bomo čim prej nadomestili z danes sprejetim OPN, ki stopi v veljavo 15
dan po objavi v Uradnem listu.
Ad4: Obravnava in odločanje o vlogi Energetike Projekt, d. o. o. za izdajo soglasja k spremembi izhodiščne cene toplotne
oskrbe iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko:
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pove, da so pristojni odbori predhodno, to je dne 2. 4. 2008 predlog že obravnavali ter podali
pozitivno mnenje za sprejem. Poudari tudi, da gre v bistvu za predhodno soglasje koncesionarju, ki ga mora predložiti v postopku za
spremembo cene, dokončno pa soglasje k ceni poda pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. V nadaljevanju podrobno obrazložitev
predloga za spremembo izhodiščne cene poda direktor Janez Herodež in predlog utemelji z dejstvom, da je predvideno 2-stopenjsko
povišanje variabilnega dela cene (1. 5. 2008 za 12 % in 1. 8. 2008 razlika) za povprečno skupaj 26 % nujno za nemoteno
zagotavljanje koncesioniranih storitev vsem uporabnikom. Fiksni del cene se ne spreminja.
V razpravi so sodelovali: župan, Ivan Bervar in Emil Jelen. Predlog sklepa je bil dan na glasovanje: 8 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 220: Občinski svet daje soglasje koncesionarju Energetiki Projekt, d. o. o., k predloženem Zahtevku za spremembo
izhodiščne cene daljinskega ogrevanja v Občini Vransko, ki se pošlje v potrditev na Ministrstvo za gospodarstvo, v skladu z
mehanizmom o oblikovanju cen po Uredbi Vlade Republike Slovenije.
Ad5: Pristop Občine Vransko ustanovitvi Tehnološkega centra URE in OVE:
V podani obrazložitvi župan navede družbenike Tehnološkega centra učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki bi bili:
KIV Engineering, d. o. o. Vransko s 50 % vložkom, RITS, d. o. o. Celje (Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske
regije) s 35 % in Občina Vransko s 15 % deležem, kar predstavlja osnovni vložek občine v višini 2.250,00 EUR, plačljivo v 2 obrokih.
Meni, da je od predlaganega sodelovanja po načelu javno- zasebnega partnerstva v občini moč pričakovati širše zaznavne in na več
področjih pozitivne rezultate, zato občinskemu svetu predlaga potrditev predlaganih sklepov. Nato odpre razpravo, vendar nihče ne
želi razpravljati. Sledi glasovanje za sprejem predlogov sklepov:
1. Občinski svet Občine Vransko je obravnaval Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Tehnološki center URE in
OVE, d. o. o. s katero vsebino soglaša ter pooblašča župana Občine Vransko za podpis pogodbe.
Glasovanje: 10 glasov ZA.
2. Za zastopnika družbenika Občine Vransko občinski svet imenuje in pooblašča podžupana Andreja Semprimožnika, u. d. i. e.,
Jeronim 33, 3305 Vransko.
Glasovanje: 10 glasov ZA.
Sklep št. 221: Občinski svet Občine Vransko je obravnaval Pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Tehnološki center URE in OVE, d. o. o. s katero vsebino soglaša, ter pooblašča župana Občine Vransko za podpis pogodbe.
Sklep št. 222: Za zastopnika družbenika Občine Vransko občinski svet imenuje in pooblašča podžupana Andreja
Semprimožnika, u. d. i. e., Jeronim 33, 3305 Vransko.
Ad6: Premoženjsko pravne zadeve:
Obrazložitev predloga poda župan v nadaljevanju pa še Jadranka Kramar. Odkup zemljišča je bil predviden v Letnem programu
ravnanja s stvarnim premoženjem in s strani občinskega sveta potrjen ob sprejemu Odloka o proračunu občine Vransko za leto
2008, v katerem so predvidena tudi potrebna finančna sredstva. Pristojni odbor je k predloženem predlogu Posamičnega programa
podal pozitivno mnenje dne 2.4.2008. Na predlog ni bilo pripomb, zato je bil predlog dan na glasovanje za potrditev: 10 glasov ZA.
Sklep št. 223: Potrdi se posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko kot sledi:
- Odobri se nakup kmetijskih zemljišč, parc. št. 781/1, 781/2, 781/3 in 799/4, vse k. o. Vransko, od Stečajne mase Hmezad
Kmetijstvo Žalec, d. d. po priloženi prodajni pogodbi sestavljeni v Odvetniški pisarni Cmok & Praznik Celje z dne 17. 3. 2008
in pooblasti župana Občine Vransko za podpis pogodbe.
- Po realizaciji pravnega posla se na navedenih parcelah vzpostavi javno dobro, sklep pa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

4

Ad7: Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2007:
Predloge za podelitev priznanj občine je na osnovi razpisa obravnavala pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja na seji dne 7. 4. 2008 in pripravila predlog, ki ga je občinskemu svetu v nadaljnjo obravnavo oz. potrditev
posredoval predsednik Emil Jelen. O predloženem predlogu sklepa so svetniki glasovali kot sledi: 10 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 224: Občinski svet občine Vransko podeljuje priznanja občine Vransko za leto 2007 naslednjim dobitnikom:
GRB občine Vransko:
•
STANISLAV UČAKAR, Vransko 5, 3305 Vransko – za življenjsko delo na področju podjetništva in obrti;
•
JANEZ BRIŠNIK, Prekopa 26 a , 3305 Vransko – za življenjsko delo na področju družbenih dejavnosti;
•
MARTINA FELICIJAN, Brode 19 a, 3305 Vransko – za življenjsko delo na področju humanitarne dejavnosti;
PLAKETE občine Vransko
•
ZAVOD PELIKAN KARITAS, Litijska cesta 24, Ljubljana – za izjemen prispevek na področju socialnega varstva;
•
NOGOMETNI KLUB VRANSKO – ob 70 letnici delovanja;
PRIZNANJE Občine Vransko
•
SLANISLAVA ŠKRABAR, Prapreče 22, 3305 Vransko – za ustanoviteljstvo in delovanje Folklornega društva Vransko;
•
ZLATICA ANŽIN in JOŽE BENCEK, Vransko 140, 3305 Vransko – za celovito prenovo stanovanjskega objekta
Vransko 140 v trgu Vransko.
Ad8: Imenovanja:
8.1. Potrditev imenovanja članov Sveta zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec:
Glasovanje o predlogu: 10 glasov ZA.
Sklep št. 225:
1. Občinski svet Občine Vransko potrjuje člana, ki ga v svet JZ MSKŽ imenuje Občina Prebold g. Marjana Golavška.
2. Občinski svet Občine Vransko potrjuje člana, ki ga v svet JZ MSKŽ imenuje Občina Tabor g. Uroša Zorenča.
8.2. Potrditev imenovanja RO za izgradnjo ceste v Zahomce:
Na predlog VO Zahomce so svetniki glasovali o predlogu imenovanja v RO za asfaltiranje cest v Zahomcah: 10 glasov ZA.
Sklep št. 226: Potrdi se imenovanje RO za asfaltiranje cest v Zahomcah v naslednji sestavi:
1. Jože Eberlinc, Zahomce 17, 3305 Vransko,
2. Ivan Podbregar ml., Zahomce 16 a, 3305 Vransko,
3. Boštjan Šmid, Zahomce 5, 3305 Vransko,
4. Rado Jerman, Zahomce 12, 3305 Vransko,
5. Janko Strožič, Črni vrh 9, 3304 Tabor in
6. Bogo Lokar, Zahomce 3, 3305 Vransko.
Ad9: Razno
1. seznanitev s pisnim odgovorom AMZS z dne 3. 4. 2008 v zvezi s pritožbo občanov Brode - Tržca
2. župan se zahvali vsem, ki so se ob Dnevu zemlje tako množično udeležili organizirane akcije Občine Vransko čiščenja
okolja (140 občanov), ki je bila v soboto dne 3. aprila 2008
3. informacija o rokih predvidene sanacije trga Vransko: do 25. 4. 2008
4. informacija o predvidenem dokončanju izgradnje križišč: do 15. 4. 2008
Seja je bila zaključena ob 23. uri.
Zapisala: Jadranka Kramar

Župan: Franc Sušnik

DELOVNO MESTO ČISTILKE
Občina Vransko objavlja prosto delovno mesto ČISTILKE v občinski upravi občine Vransko , Vransko 59, 3305 Vransko.
Delovno mesto ČISTILKE je strokovno tehnično delovno mesto.
Pogoji za zasedbo:
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava. Zaželene so delovne izkušnje, vestnost in odgovornost.
Okvirne delovne naloge:
- čiščenje prostorov in notranje opreme;
- čiščenje in urejanje okolice;
- opravljanje drugih nalog po odredi župana ali pooblaščene osebe.
Pisna prijava kandidata mora vsebovati:
- kratek življenjepis, s poudarkom na dosedanjih delovnih izkušnjah in navedbo morebitnih dodatnih znanj in veščin;
- telefonsko številko kandidata.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom od polnega, to je 20 ur
tedensko (polovični delovni čas) in enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje, v glasilu Občinski Informator
in na spletnih straneh Občine Vransko www.vransko.si, pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom
"Razpis čistilka – ne odpiraj".
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri, izbranemu kandidatu pa ponudili v podpis pogodbo o
zaposlitvi. Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na tel. št.: 03 703 28 15, ga. Jadranka Kramar.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Župan: Franc Sušnik
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PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA
V treh mesecih in pol lahko izkusite razburljivo in aktivno vojaško življenje, se usposobite za preživetje v najrazličnejših
okoliščinah in opravljanje različnih bojnih nalog. Izboljšate lahko svoje psihofizične sposobnosti in se naučite ravnati z
orožjem.
POGOJI:
- starost od 18 do 27 let (ženske in moški);
- zdravstvena sposobnost za vojaško službo;
- neodslužen vojaški rok;
- nepriznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti;
- niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja ali zoper vas ne teče kazenski postopek.
LOKACIJE:
- Vojašnica Bohinjska Bela (usposabljanje kandidatov in kandidatk);
- Vojašnica Novo mesto (usposabljanje kandidatov in kandidatk);
- Vojašnica Murska Sobota (usposabljanje kandidatov in kandidatk).
MED PROSTOVOLJNIM SLUŽENJEM VAM PRIPADA:
- zdravstveno varstvo;
- vštetje prostovoljnega služenja vojaškega roka v pokojninsko dobo;
- nezgodno zavarovanje;
- povračilo potnih stroškov ob prostih vikendih;
- prenočišče in prehrana;
- denarni prejemki.
DRUGE UGODNOSTI:
- prednost pri zaposlitvi v SV - ob izpolnjevanju splošnih pogojev za zaposlitev;
- prednost pri pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske - ob izpolnjevanju
splošnih pogojev predpisanih za pogodbeno rezervo SV.
NAPOTITEV NA PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V LETU 2008
VOJAŠNICA
BOHINJSKA BELA

DATUM
od 14. 1. 2008
do 30. 4. 2008

DATUM

DATUM

NOVO MESTO
MURSKA SOBOTA

DATUM

od 30. 6. 2008
do 17. 10. 2008
od 25. 2. 2008
do 13. 6. 2008

DATUM
od 17. 11. 2008
do 6. 3. 2009
od 17. 11. 2008
do 6. 3. 2009

od 8. 9. 2008
do 24. 12. 2008

DENARNI PREJEMKI
ob nastopu služenja
1. mesec služenja *
2. mesec služenja *
3. mesec in do konca služenja **
po uspešno končanem služenju
SKUPAJ:

% minimalne plače v RS
15
20
30
50
100
215

Neto znesek v EUR (na dan 3. 1. 2008)
80,78
101,96 – 110,82
156,89 – 165,73
414,90 – 451,68
538,53
1.293,06 – 1.347,54

* Znesek je odvisen od dejanskega števila dni služenja v mesecu.
** Znesek je odvisen od dejanskega števila dni služenja v 4. mesecu.

www.slovenskavojska.si
VLOGE ZA PROSTOVOLJNO SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA, POJASNILA IN ODGOVORE NA MOREBITNA
VPRAŠANJA LAHKO DOBITE NA:
-

Kopališka 3, Velenje, tel: 587 17 77 – izpostava Velenje (vsak dan),
Ulica Heroja Staneta 1, Žalec, tel: 571 52 66 – pisarna Žalec (v ponedeljek in sredo).
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VADBA V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Obveščamo vas, da bo uporabnina športnih površin v Športni dvorani Vransko v mesecih
od MAJA do SEPTEMBRA za 30% cenejša.
Prijave in informacije: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 03 703 12 10, 041 238 749, suzana.blatnik@siol.net
ŠPORTNI ROJSTNI DNEVI
»Naj bo rojstni dan vašega otroka malce drugačen«
V Športni dvorani Vransko organiziramo ŠPORTNE ROJSTNE DNEVE.
Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj novega
in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč s »športno žurko« za rojstni
dan!
Ekipa animatorjev bo za vašega slavljenca in vse prijatelje pripravila športno obarvano zabavo, vam pa omogočila, da
boste tudi na ta dan brez skrbi.
DO 5 OTROK: 40,00 EUR
- zajema: 1x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in darilo
za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
DO 10 OTROK: 60,00 EUR
- zajema: 2x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in darilo
za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
DO 15 OTROK: 80,00 EUR
- zajema: 2x družinska pizza klasika, za vsakega otroka 2 dcl soka, animator, igrala, prostor, animacija in darilo
za slavljenca + SKUPINSKA FOTOGRAFIJA (oz. CD s fotografijami).
Prijave in informacije: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 03 703 12 10, 041 238 749, suzana.blatnik@siol.net
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Premierna sezona košarkarskega društva Vrani Vransko je zaključena. S sedmimi zmagami in devetimi porazi smo
tekmovanje v 3. slovenski košarkarski ligi (skupina center) končali na 5. mestu.
LESTVICA 3. SKL, SKUPINA CENTER, 2007/2008:
MESTO EKIPA
ŠT. TEKEM ZMAGE
1.
Podbočje
16
15
2.
Utrip Trzin
16
12
3.
Svet nepremičnin
16
12
4.
ŠD Fenomeni
16
12
5.
VRANI VRANSKO
16
7
6.
Druga pomoč
16
6
7.
Parklji mladi
16
6
8.
Prebold
16
2
9.
DGN Ljubljana
16
0

PORAZI
1
4
4
4
9
10
10
14
16

RAZLIKA
+375
+217
+162
+149
+36
-58
-80
-328
-473

TOČKE
31
28
28
28
23
22
22
18
16

Za več informacij o društvu obiščite našo spletno stran www.kkvrani.net.
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali delovanju društva v sezoni 2007/2008, naj bo to v
smislu finančne podpore ali s podporo s tribun na domačih tekmah. Posebno mesto v prispevku si prav gotovo zaslužijo
vsi sponzorji, donatorji in sofinancerji, ki so s finančnimi sredstvi omogočili nastopanje v ligi. To so: OBČINA VRANSKO,
ŽILNIK PRODAJALNA OBUTVE, SIGMANOVA, BRIŠNIK MARIJA (LEKARNA VRANSKO), OGREVANJE
SEDELJŠAK in PETER GROM.
Vrani se medtem že pripravljamo na prihajajočo sezono, ki se bo začela v oktobru. Treningi potekajo vsak petek ob 18.
uri v Športni dvorani Vransko. Vabljeni vsi, ki bi se radi preizkusili v košarkarski igri na tekmovalnem nivoju, da se nam
pridružite.
Za mlajše kategorije pa že pripravljamo šolo košarke, ki se bo predvidoma začela v septembru 2008.
S športnimi pozdravi.

KD Vrani Vransko

UPI LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC
VABILO
Na UPI Ljudski univerzi Žalec vas letos ponovno vabimo v študijski krožek z naslovom RAZLIČNE POTI DO ZDRAVJA.
Tokrat ga bomo izvajali že tretjič.
Srečevali se bomo na Vranskem, naučili pa se bomo tibetanskih vaj pomlajevanja, osnov reiki terapije, kristaloterapije
in se pogovarjali o tem, kako celostno poskrbeti za telo in duha.
Udeležba je brezplačna, število mest pa omejeno, zato si čim prej zagotovite svoje mesto!
Informacije in prijave na tel. št. : 03 713 35 65 ali na e-naslovu: isio@upi.si.
Prijazno vabljeni!
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – od 19. do 25. maja 2008
Vse vas, posebej tiste, ki še ne poznate Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) – vseslovenskega praznika učenja,
vabimo, da se nam v mesecu maju pridružite na brezplačnih prireditvah, delavnicah in drugih dogodkih:
spodbudimo inovativnost, vandranja po svetu, turizem & kultura za vse, učinkovita raba energije in še in še …
Celoten seznam prireditev in vse dodatne informacije na spletni strani www.upi.si ali na telefonski številki 03
713 35 65.
Mihaela Anclin, UPI Ljudska univerza Žalec (koordinatorica prireditev v TVU 2008)
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OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO
|torek in petek 12-18, sobota 8-12|
|tel.: 03 703 12 80 |e-mail: skvransko@zal.sik.si|

NOVOSTI
KNJIGE ZA ODRASLE
Reader's Digest: 1001 D0MAČE ZDRAVILO
V. Vesel: UKROTITE KANDIDO
M. Cilenšek, V. Dabič idr.: PO GORAH SV SLOVENIJE
S. E. Harrill: TI SI ZVEZDA TVOJEGA ŽIVLJENJA!
V. Vulikić: VEČNI BOJEVNIK dr. Janez Rugelj
NOVI VELIKI LEKSIKON ŽIVALI
F. Petrič: SLOVENSKE BOŽJE POTI
Astrorecepti: DEVICA
OVEN
LEV
STRELEC
RAK
DVOJČKA
RIBI
ŠKORPIJON BIK
VODNAR
TEHTNICA
KOZOROG
LUMPARSKA PESMARICA
A. Pinterič: THE BEATLES, TITO IN JAZ
F. Petrič: SLOVENSKE BOŽJE POTI
R. Podgornik Reš: STO SEZONSKIH RASTLIN NA
SLOVENSKEM
B. Strgar Satler: STO TRAJNIC NA SLOVENSKEM
J. Strgar: STO VRTNIH DREVES
F. Milčinski Ježek: PREPROSTA LJUBEZEN
P. Trubar: ŠTUDIJE K ZBRANIM DELOM I-IV
S. Forster: POIGRAJ SE Z MANO
M. Reba, S. Zgonec: USTVARJALNICA TETE
DOMIŠLJIJE
C. Kosmač: MAVRIČNI LOK ŽIVLJENJA
P. Škrinjar: ZORENJE DIVJIH DRNOSLJEV
C Bevc: ZGODBE IZ SOMRAKA
I. Sivec: MOJI EDINI, KI JO LJUBIM
A. M. Karlin: MOJI ZGUBLJENI TOPOLI
F. Prešeren: IZBRANE PESMI
A. M. Smith: MODRI ČEVLJI IN SREČA
J. Mansell: PRAVI ZAME
Z. Smith: O LEPOTI
L. Jorge: DOLINA STRASTI
R. Berni: ZMOTA
T. Partljič: DOMDOM
Y. Ogawa: DARILO ŠTEVIL
E. Tolle: ZDAJ!
R. Williams: PROVANSA
D. Pirkmajer (ur.): OD ŠKOFIJE DO ŠKOFIJE
M. Marinšek: ZVEZDA ASTRID
B. Potokar: HAVA ZAČETEK KONCA
R. Klunn: PRIDE ŽENSKA K ZDRAVNIKU
B. Podpečan: TEDI NI BLO TEK KO DONS
Truong: KNJIGA SOLI
L. F. Lee: LABODJA MILINA
J. Johnston: MILOST IN RESNICA
A. Kermauner: SMARAGDNA OBZORJA

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO
J. Vidmar: Angie
J. Guy: GRKI (STARE CIVILIZACIJE)
A. Smrdu: OD ATOMA DO MOLEKULE
R. Hochleitner: DRAGI IN OKRASNI KAMNI
G. Zauner: LISTAVCI
M. Pahlow: ZDRAVILNE RASTLINE
KDO JE TO? JE RES ŽABA?
KDO JE TO? JE RES MIŠKA?
KDO JE TO? JE RES POLŽ?
KDO JE TO? JE RES MUCA?
A. P. Huseinović: TRIJE PRAŠIČKI
E. Baguley, C. Pedler: MALI PIP IN MAVRICA ŽELJA
J. Friedrich: BOŽIČEK Z DOLGIMI PRSTI (zb. 4½
prijatelji)
KROKODIL Z INTERNETA
KO UČITELJI OBMOLKNEJO
G. Mccaughrean: KUP LAŽI
D. Pilkey: KAPITAN GATNIK
R. Molony: PO SMRTI ALICE BENNETT
Zbirka Potipaj in začuti: KMETIJA
ŽIVALI
MLADIČKI
LJUBLJENČKI
SNEGULJČICA
TRIJE PRAŠIČKI
R. Walker: ČLOVEŠKO TEKO
J. Westman: KUHARICA ZA NAJMLAJŠE
F. Milčinski: GOSPOD IN HRUŠKA
Ang. ljudska: TRIJE PRAŠIČKI
J. Vidmar: MATICA JE STRAH
J. Langleuter: KAPITAN VOLKEC IN MORSKA POŠAST
E. Škobalj: VRTNAR
DVD
Glasba in besedilo
Dama s kamelijami
Vzhodno od raja
Ana Karenina
Plesišče
Pred dežjem
Črna knjiga
Nafaka
Naša mala mis
CD
A. Pinterič: ČUJ, ZAŠPILAJ
S. Makarovič: VILA MALINA
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OBVESTILA:
LASTNIKOM PSOV

Občinski svet opozarja vse lastnike psov, da so dolžni odstranjevati pasje iztrebke ter tako
poskrbeti za bolj varno in čisto okolje.

OBČINA VRANSKO OB DNEVU ZEMLJE
Občina Vransko je v soboto 5. 4. 2008 organizirala spomladansko čistilno akcijo. Akcije se je udeležilo 140
udeležencev. Čistili so brežine vodotokov Bolske, Merinščice, Podgrajščice in Motnišnice, planinske poti, lokalne
ceste in okolico javnih ustanov. Udeleženci so nabrali 100 m3 različnih komunalni odpadkov.
Pri čiščenju na vodotokov je bilo najdenih veliko črnih odlagališč. Vse občane pozivamo, da neposredno v brežino
vodotokov ne odlagate komunalnih odpadkov, folije bal in bale krme.
Udeleženci so bili: OŠ Vransko – Tabor, PGD Vransko, PGD Prekopa, PGD Ločica, ŠD Vransko, ŠRD Ločica, Vrani
Vransko, LIvRA, Folklorno društvo Vransko, Lovsko družina Vransko, PD Vransko, NK Vransko, KD Vransko,
Športno društvo TANA, Društvo upokojencev Vransko. Vsem udeležencem akcije se zahvaljujemo za njihov
prispevek k ohranjanju čiste narave.

VRTEC VRANSKO obvešča, da je še vedno možen vpis otrok v vrtec. Prijavnice lahko dobite v vrtcu v času
uradnih ur.

23. 4. 2008 SVETOVNI DAN KNJIGE,Knjižnica Vransko
Soba brez knjige je kot telo brez duše. (Ciceron)
Ob svetovnem dnevu knjige vam želimo še naprej veliko dobrega in zanimivega branja, če pa še niste bralec pa naj
bo ta dan začetek novega v vašem življenju – začetek branja. Postanite član velike družine bralcev in se včlanite v
knjižnico.

FOLKLORNA SKUPINA VRANSKO
Folklorna skupina Vransko poziva glasbenike, ki igrajo na glasbili klarinet ali kontrabas in imajo željo igrati ljudsko
glasbo, da se priključijo Folklorni skupini Vransko. Aktivnosti v mesecu marcu in aprilu:
- Folklorna skupina Vransko je v času velikonočnih praznikov že drugič prikazala velikonočne običaje – žegnanje.
- 3. 4. 2008 se je Folklorna skupina udeležila območnega srečanja odraslih folklornih skupin v Laškem. Izvedbo
plesov je ocenila strokovna žirija. Podala je pozitivno mnenje in tako dala novega zagona za delovanje folklorne
skupine. Informacije: Folklorna skupina Vransko, Slava Škrabar 041 270 546 ali Marija Blatnik 041 515 760

PRIREDITVE:
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
- sobota, 19. 4. 2008, ob 20. uri, Kulturni dom Vransko
Gregor Čušin: EVANGELIJ PO ČUŠINU, monokomedija; Režija in igra: Gregor Čušin
KNJIŽNICA VRANSKO
- petek, 25. 4. 2008, ob 18. uri
PRAVLJIČNA URA (Najmlajše vabimo, da se nam pridružijo na uri pravljic.)
OŠ VRANSKO – TABOR
- torek, 22. 4. 2008, ob 9. uri, v prostorih športne dvorane
Okrogla miza na temo Odpadki in globalno segrevanje (ekoprireditev ob svetovnem dnevu Zemlje)
- četrtek, 8. 5. 2008
Predavanje HPV – virus – cepljenje deklic za raka na materničnem vratu
- četrtek, 15. 5. 2008, v prostorih športne dvorane
FIT plesna prireditev
KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO
- sobota, 17. 5. 2008, ob 20. uri, Športna dvorana Vransko
KONCERT POP OPERNEGA TRIA EROIKA (Na voljo je še nekaj vstopnic za koncert Eroike in sicer v bistroju
Brglez Vransko, Pub Sedmica Čeplje in TIC Žalec.)
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