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Vabim vas na proslavo ob
dnevu samostojnosti in enotnosti
v soboto, 26. decembra 2009,
ob 19. uri v Kulturni dom Vransko.
Lepo vabljeni.
Župan
Franc Sušnik
Želimo vam prijetne in doživete božične praznike
ter sreče, zdravja in uspehov v novem letu 2010.
Čestitamo vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Člani občinskega sveta, občinska uprava in župan
OBVESTILO
O DELOVANJU ZBIRNEGA CENTRA VRANSKO – TABOR
S 1. 1. 2010 bo upravljanje Zbirnega centra Vransko - Tabor prevzelo podjetje Simbio, družba za ravnanje z
odpadki, d. o. o. Celje.
Zbirni center bo deloval dvakrat tedensko in sicer:
-

ob sredah od 14.00 do 18.00 in

-

ob sobotah od 8.00 do 14.00

Vsa vključena gospodinjstva lahko odlagajo kosovne odpadke po ustaljeni praksi.
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Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko vabita na tradicionalni božični pohod na Čreto,
ki bo v petek, 25. 12. 2009, z zborom ob 17. uri pred občinsko stavbo na Vranskem.
Občina Vransko sponzorira za vse udeležence pohoda brezplačen topli obrok.
Letos bodo pohodniki ob prihodu na Čreto povabljeni, da se vpišejo v seznam udeležencev,
kjer bodo prejeli bon za hrano.

PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO, NEDELJO IN
PRAZNIK. NINA VAS PRIČAKUJE Z OKUSNIMI JEDMI, RAZNOVRSTNO
PIJAČO IN TOPLO BESEDO. VABLJENI!
PD VRANSKO

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,ki je bila v torek, 15. decembra 2009, ob 18. uri v predavalnici
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 18. uri: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Franc Remic, Emil Jelen, Vladimir Reberšek,
Maja Jerman, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Ivan Bervar in Aleš Roman; opravičeno odstotni člani občinskega sveta: /;
Občina Vransko: župan Franc Sušnik, direktorica OU Jadranka Kramar, Petra Slatinšek (SOU, računovodstvo); nadzorni odbor:
Janez Lencl; predstavniki političnih strank: /; mediji: /.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 18. uri prisotnih vseh 11 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog za spremembo predlaganega dnevnega reda in sicer tako, da se predlagana točka 13 »Pogodba o poslovnem
najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarske javne službe« umakne iz DR in se
nadomesti z: »Odlok o spremembah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec,
d. o. o.«. Predlog obrazloži z dejstvom, da pogodba še ni dokončno usklajena, predlagane spremembe odloka pa morajo biti
uveljavljene s 1. 1. 2010.
Predlog posreduje v obravnavo. Pripomb na predlog ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju:
- za umik predlagane 13. točke: glasovanje 10 glasov ZA;
- za uvrstitev Odloka kot nove 13. točke: glasovanje 10 glasov ZA
- za sprejem in potrditev dnevnega reda v celoti: glasovanje 10 glasova ZA.
Sklep št. 394: Občinski svet soglaša z umikom predlagane 13. točke dnevnega reda.
Sklep št. 395: Občinski svet soglaša z uvrstitvijo, obravnavo in odločanju o Odloku o spremembah odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.« pod 13. točko dnevnega reda.
Sklep št. 396: Potrdi se naslednji dnevni red 21. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne in 10. ter 11. korespondenčne seje
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o S+D odloka o kategorizaciji občinskih cest - 2. obravnava in sprejem
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
6. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko
7. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko - 1. obravnava
8. Statut Občine Vransko
9. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2010
10. Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto
2010
11. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010
12. Sklep o začasnem financiranju občine Vransko
13. Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarske javne
službe
14. Tekoče zadeve
15. Razno
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Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne in 10. ter 11. korespondenčne seje:
Pripomb na predložene zapisnike ni bilo, zato svetniki glasujejo o njihovi potrditvi posamično kot sledi:
- za potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 3. 11. 2009: glasovanje 11 glasov ZA,
- za potrditev zapisnika 10. korespondenčne seje z dne 2. 10. 2009: glasovanje 11 glasov ZA,
- za potrditev zapisnika 11. korespondenčne seje z dne 18. 11. 2009: glasovanje 11 glasov ZA.
Sklep št. 397
Potrdi se zapisnik 20. redne seje z dne 3. 11. 2009 v predloženem besedilu.
Potrdi se zapisnik 10. korespondenčne seje z dne 2. 10. 2009 v predloženem besedilu.
Potrdi se zapisnik 11. korespondenčne seje z dne 18. 11. 2009 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
2.1. Na pobudo svetnika g. Vladimirja Rančigaja podane na 19. redni seji obč. sveta dne 28. 9. 2009 je župan svetnikom predstavil
Poročilo izvedbe zasaditvenega načrta na AC Celje-Ljubljana, odsek CP Vransko-Ločica pri Vranskem, ki ga je izdelalo podjetje
Paritet, d. o. o. Celje in iz katerega izhaja, da je dejansko stanje zelenih površin ob AC za navedeno območje v neskladju s projekti
PGD in PZI.
Po pregledu zasaditve na območju cestninske postaja – Ločica pri Vranskem je bilo ugotovljeno, da je največji primanjkljaj
zasajenih dreves in grmovnic na priključku Čeplje (izvozni in uvozni kraki ter deviacija R 447 v smeri Celje in Ljubljana) ter
območje zaviralnih in pospeševalnih pasov skupaj z delom deviacije ceste Čeplje-Stopnik.
Zaključek: Poročilo se posreduje na DARS z zahtevo po ureditvi stanja.
2.2. Nove pobude in vprašanja svetnikov:
- Marjan Pečovnik: pobuda za ureditev razsvetljave na pokopališču v zimskem času;
- Emil Jelen: vprašanje, ali je namestitev varovalne ograje na mostu Brode dokončna, saj je na L strani z ograjo zasedena polovica
pločnika; prav tako naj bi bila varovalna ograja v smeri proti Vranskem podaljšana (nasproti Terčaka).
Zaključek:
1. Sprejme se pobuda M. Pečovnika; OU čim prej poskrbi za realizacijo.
2. Občinska uprava pripravi celovit odgovor na vprašanja E. Jelena do naslednje seje občinskega sveta.
Ad3: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o S+D odloka o kategorizaciji občinskih cest:
V obrazložitvi župan pove, da je bila v času javne obravnave dne 11. 11. 2009 opravljena javna predstavitev predloga odloka
(zapisnik priložen gradivu) ter da so v do izteka javne obravnave prispele 4 pripombe oziroma predlogi. Do predloga odloka se je
prav tako opredelilo pristojno Ministrstvo za promet z dopisom pod Šifro 37162-3/2009. Predlaga, da občinski svet sprejme
predlagano opredelitev do vloženih pripomb po zapisniku in sprejme odlok v 2. branju, nato odpre razpravo: nihče ne želi
razpravljati; v nadaljevanju so svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se o predlogu opredelitve do vloženih pripomb ne glasuje
posamično, pač pa v paketu. Glasovanje za potrditev predloga opredelitve do pripomb: 11 glasov ZA;
Sklep št. 398: Sprejmejo se opredelitve do vloženih pripomb iz javne obravnave kot sledi:
1. Pripomba Karla Farčnika, Prekopa: se ne strinja, da se kategorizira javna pot št. 916013 odcep Prekopa – Borštner;
pripomba se upošteva.
2 . Pripomba Andreja Semprimožnika, Jeronim 33 a: predlaga, da se javna pot št. 992702 podaljša do občinske meje z Občino
Zagorje ob Savi, cesta prestavlja cestni dostop do kmetije Blodnik 4; pripomba se upošteva, javna pot št. 992702 se podaljša
do občinske meje.
3. Pripomba Jane in Štefana Jošta, Prekopa: predlagata, da se cesta skozi njihovo dvorišče prekategorizira iz lokalne ceste v
javno pot; pripomba se ne nanaša na vsebino razgrnjenega predloga Odloka o spremembah Odloka o spremembah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko. Predlog se obravnava pri naslednji spremembi odloka.
4. Pripomba Emilijana Brišnika, Vransko 153: predlaga, da se kategorizira v javno pot - cesta do kmetijskih in gozdnih zemljišč
mino lovskega doma na Tešovi parc. št. 822, k. o. Tešova; pripomba se ne nanaša na vsebino razgrnjenega predloga Odloka o
spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko. Predlog se bo obravnaval
pri naslednji spremembi odloka.
Sledi glasovanje za sprejem predloga odloka v 2. branju z upoštevanjem sprejetih pripomb: 11 glasov ZA.
Sklep št. 399: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o S+D odloka o kategorizaciji občinskih cest z
upoštevanjem sprejetih pripomb. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad4: Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010:
Župan uvodoma poda predstavitev predloga odloka, sledi obrazložitev s poudarkom, da bo predlog v fazi javne obravnave sigurno
doživel spremembe. V nadaljevanju preda besedo gdč. Petri Slatinšek. Le ta podrobno predstavi predlog odloka z obrazložitvijo
planiranih prihodkov, odhodkov in posebej še investicij. Opozori tudi na novosti, kot so: vključitev medobčinskega inšpektorata,
skupne postavke za porabo na področju športa in kulture, kjer bodo sredstva v letu 2010 razdeljena na osnovi javnega razpisa,
vključitev v izvajanje programov politike aktivnega zaposlovanja (javna dela) itd. Nato župan odpre razpravo, v kateri sta v
nadaljevanju sodelovala ravnateljica OŠ Vransko-Tabor ga. Majda Pikl in župan. Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: - 10
glasov ZA.
Sklep št. 400: Sprejme se »Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010« v 1. branju. Predlog odloka se posreduje v javno
obravnavo na krajevno običajen način v sklopu katere se izvede javna predstavitev, ki bo dne 13. 1. 2010, ob 16. uri v sejni sobi
občine Vransko, Vransko 59.
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Ad5: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja:
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa direktorica občinske uprave podrobno predstavi zakonske podlage za
sprejem, cilje, ki jih občina zasleduje s sprejemom odloka, vsebino predloga odloka ter prakso oz. izkušnje občin, ki so bile v
organ medobčinske uprave vključene že do sedaj.
Župan predlaga obravnavo predloga odloka po hitrem oz. skrajšanem postopku (združena 1. in 2. obravnava) ter sprejem odloka
v predloženem besedilu, saj je bistvenega pomena, da odlok stopi v veljavo s 1. 1. 2010. Nato odpre razpravo. Pripomb ni bilo,
zato sledi glasovanje za sprejem predlaganih predlogov sklepov:
- za sprejem predloga odloka po hitrem postopku: 11 glasov ZA;
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: 11 glasov ZA.
Sklep št. 401: Občinski svet soglaša, da se predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« sprejme po skrajšanem postopku (združena 1. in 2. obravnava).
Sklep št. 402: Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo
okolja« v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad6: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko:
Obrazložitev poda župan; zaradi manjše spremembe odloka se predlaga sprejem po hitrem postopku oz. sprejem sklepov v
predloženem besedilu; župan pozove k razpravi, vendar razprave ni bilo.
Sledi glasovanje za sprejem predlogov sklepov:
- za sprejem po hitrem postopku: 11 glasov ZA;
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: 11 glasov ZA.
Sklep št. 403: Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 404: Sprejme se Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabno stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad7: Odlok o javnem redu in miru:
Obrazložitev predloga odloka podata župan, ki občinskemu svetu predlaga obravnava in sprejem predloga odloka v predloženem
besedilu v 1. branju ter posredovanje predloga odloka v javno obravnavo. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA; 0 glasov proti.
Sklep št. 405: Sprejme se Odlok o javnem redu in miru v prvem branju v predloženem besedilu. Odlok se posreduje v javno
obravnavo na krajevno običajen način do vključno 31. 1. 2010, v okviru katere se izvede javna predstavitev predloga odloka
dne 13. 1. 2010, ob 16. uri v sejni sobi občine Vransko, Vransko 59.
Ad8: Statut občine Vransko:
Razloge za sprejem statuta ter obrazložitev predloga statuta poda direktorica občinske uprave, v nadaljevanju pa tudi župan. Nov
akt je potrebno sprejeti predvsem zaradi uskladitve z novelo ZLS in ostalo področno zakonodajo,ki jo občina mora upoštevati, kar
so nam ob obisku na sedežu občine pred časom predlagali tudi predstavniki Službe vlade za lokalno samoupravo. Določbe
veljavnega statuta kot najvišjega akta lokalne skupnosti ne morejo biti v nasprotju z veljavno zakonodajo. Po obravnavi in
razpravi so svetniki z glasovanjem: 10 glasov ZA; 0 glasov prosti, sprejeli naslednji
Sklep št. 406: Prične se postopek za sprejem statuta. Za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti se pooblasti Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Postopek naj bi bil končan predvidoma do aprilske seje občinskega sveta.
Ad9: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2010:
Po obravnavi so svetniki glasovali o predlogu sklepa: 11 glasov ZA sprejem.
Sklep št. 407: Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu
2010 znaša 0,005054 EUR/m2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje do
določitve nove vrednosti točke.
Ad10: Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za
leto 2010:
Po obravnavi so svetniki glasovali o predlogu sklepa: 11 glasov ZA sprejem
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Sklep št. 408: Povprečna gradbena cena za m uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Vransko v letu 2010 812,95 EUR/m2. Korist
za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 % od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine. Povprečna gradbena cena,
koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med
letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije. Sklep velja z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
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Ad11: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010:
Po obravnavi je občinski svet z glasovanjem: 11 glasov ZA sprejel naslednji sklep
Sklep št. 409: Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se za leto 2010 določi v naslednji višini:
• 132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
• 221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini,
• 309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini,
• 353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu v družini.
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto
2010. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje do sprejema novega.
Ad12: Sklep o začasnem financiranju občine Vransko:
Ugotovitev: Župan seznani občinski svet s predloženim sklepom o začasnem financiranju v letu 2010, ki se uporablja do sprejema
Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2010, vendar najdlje do 31. 3. 2010. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ad13: Odlok o spremembah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.:
Obrazložitev poda župan, ki pove, da se zaradi sprememb zakonodaje s 1.1.2010 ukinjajo t.i. sredstva v upravljanju. To pomeni,
da se infrastrukturni objekti, naprave in omrežja, potrebna za izvajanje gospodarske javne službe (oskrbe s pitno vodo,
odvajanjem in čiščenjem komunalnih odplak itd. ), do sedaj vodena kot sredstva v upravljanju občin soustanoviteljic pri JKP Žalec,
d. o. o., prenesejo na lastnika javne infrastrukture, to je posamezne občine, medsebojna razmerja pa dogovorijo s pogodbami. S
tem se spremeni tudi status, upravljanje in organizacija JKP Žalec, kar je potrebno urediti tudi pravno formalno kot je to
predlagano s spremembo 8. člena odloka.
Zaradi nujnosti uveljavitve spremembe s 1. 1. 2010 je nujno, da občinski svet o predlogu sprememb odloči po hitrem postopku.
Nato odpre razpravo, v kateri je sodeloval Aleš Roman. Sledi glasovanje za sprejem predlaganih sklepov:
- za sprejem odloka po hitrem postopku: 11 glasova ZA;
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: 11 glasov ZA.
Sklep 410: Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. sprejme po hitrem postopku.
Sklep 411: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizaciji Javnega komunalnega
podjetja Žalec, d. o. o. v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ad14: Tekoče zadeve:
Svetniki so obravnavali in po razpravi z glasovanjem: 11 glasov ZA odločili o naslednjih tekočih zadevah:
Sklep št. 412: Ugodi se vlogi Ju jitsu kluba Aljesan Šempeter, Podlog 30 a, 3311 Šempeter ter se za udeležbo Sabine Predovnik
na kadetsko – mladinskem svetovnem prvenstvu v Grčiji odobri prispevek v višini 175,00 EUR.
Zaključek:
Občinski svet se je seznanil s problemom lastnikov stanovanjskih hiš Denžič, Kos, Krivec in Blatnik; vsi Vransko, zaradi
neupoštevanja njihove zahteve lastniku Dušanu Šerko po znižanju ali odstranitvi visokih dreves, ki predstavljajo nevarnost za
ljudi in premoženje. Občinska uprava g. Dušana Šerko pisno pozove k ureditvi stanja, v primeru neupoštevanja zahtevka pa se
izvede ukrepe skladno z lastnimi pristojnostmi (inšpektorat).
Sklep št. 413: Občina Vransko pokrije stroške pogostitve pohodnikov tradicionalnega nočnega božičnega pohoda na Čreto dne
25. 12. 2009 po ponudbi Planinskega društva Vransko z dne 14. 12. 2009. Pohodnikom bodo razdeljene enolončnice. Cena
pogostitve na osebo znaša 3,70 EUR (enolončnica s kruhom). Seznam pohodnikov je obvezna priloga k računu.
Na osnovi prejetega soglasja pristojnega Ministrstva za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese k predlogu
stroškovnika občine Vransko za posredovane in ponovno uporabo informacij javnega značaja je bil sprejet
Sklep št. 414: Potrdi se Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pod št. 0320-21/2009-01-1 z
dne 11. 11. 2009 v predloženem besedilu. Stroškovnih se javno objavi na oglasni deski, spletni strani občine in v Informatorju.
Občinski svet je podprl pisno pobudo predsednice N.Si z dne 8. 12. 2009, ki predlaga, da občine sredstva predvidena za novoletno
okrasitev, ognjemete, silvestrovanja itd. letos namenijo dobrodelnim organizacijam za pomoč ljudem v stiski ter sprejel
Sklep št. 415: Občina Vransko planirana sredstva za izvedbo ognjemeta v trgu Vransko v višini 500,00 EUR s tem sklepom
prerazporeja in jih namenja OŠ Vransko-Tabor v sklad »Žarek upanja« za pomoč otrokom iz socialno šibkih ali kako drugače
pomoči potrebnih družin. Občinski svet poziva vse organizatorje novoletnih prireditev, da se prav tako odpovedo uporabi
pirotehničnih sredstev in tako prihranjen denar donirajo v ta sklad.
V tem mesecu je bila ustanovljena Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, ki bo s svojim programom poskrbela za
izobraževanje članov, ki si kljub starosti še vedno želijo pridobiti nova znanja. Člani občinskega sveta so vlogo za finančno pomoč
pri izvajanju aktivnosti Univerze podprli ter sprejeli
Sklep št. 416: Univerzi za tretje življenjsko obdobje Vransko se za delovanje oziroma izvajanje izobraževalnih programov
nameni dotacija v višini 500,00 EUR.
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Ad15: Razno:
1.
2.
3.

Občinski svet se seznani s pisno zahvalo Župnijskega urada Vransko, Odbora za obnovo p. c. Sv. Martina v Podvrhu za
finančno podporo in izkazano razumevanje pri obnovi tega kulturnega spomenika;
Župan povabi na proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kateri sledi novoletni sprejem župana, ki bo v soboto 26.
12. 2009;
Podžupan poda informacijo, da je aktivirana nova spletna stran občine Vransko, katere vsebina pa so se bo seveda stalno
dopolnjevala.

Seja je bila zaključena ob 20.15.
Zapisala: Jadranka Kramar

ŽUPAN: Franc Sušnik

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na svoji 21. redni seji dne 15. decembra
2009 obravnaval in v 1. branju sprejel naslednja predloga odlokov:
1. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010
2. Odlok o javnem redu in miru
ter jih posreduje
v javno obravnavo na krajevno običajen način, v okviru katere bo izvedena JAVNA PREDSTAVITEV
v sredo, 13. januarja 2010, ob 16. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti
na naslov: obcina.vransko@vransko.si, predvsem pa, da se v čim večjem številu udeležite javne predstavitve.
Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 31. januar 2010.
Besedila Predlogov odlokov so na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in so objavljeni na
spletni strani občine www.vransko.si (gradivo za 21. redna seja).
ŽUPAN Franc Sušnik
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
VIBA, d. o. o., Čeplje 50, 3305 VRANSKO zaposli:
- ČISTILKO (honorarno) 1 x tedensko čiščenje
Več informacij na telefonski številki 03 70 33 500 ali 041 624 060.
Tel.: 03 70 33 515, Faks: 03 70 33 511, GSM: 041 624 060, e-mail: rajko.gubensek@viba.si, spletna stran: www.viba.si

ZAHVALA
Pevci Radovega pevskega zbora se iskreno zahvaljujejo vsem darovalcem za obnovo cerkve in za darove ob 60obletnici zbora v Kulturnem domu Vransko dne 15. 11. 2009.
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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Obveščamo vas, da je na Vranskem ustanovljena Univerza za tretje življenjsko obdobje. Cilj te univerze je koristno
druženje starejših in pridobivanje znanj, ki jih v naših bogatih življenjskih karierah nismo pridobili.
V našem programu bo vrsta seminarjev, tečajev in delavnic. Takoj v začetku leta bomo začeli z začetnim tečajem
računalništva, na katerega poleg upokojenk in upokojencev vabimo tudi ostale občane. Za vse tiske, ki si želijo naučiti
kakšen drug jezik, bomo organizirali tečaje drugih jezikov. Na likovnih krožkih bomo odkrivali vaše skrite talente in še
vrsto drugih izobraževanj.
Po novem 2010 letu začnemo aktivno delovati po našem zastavljenem programu in iskreno upamo, da se nam boste
pridružili. Vso izobraževanje se bo izvajalo na Vranskem.
Vsem občanom želimo lepe praznike in dobro sodelovanje v letu 2010.
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vlado Rančigaj, tel. št. 041 815 211

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko,
tel. 03 703 12 10, 03 703 12 11, zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si
Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
ko razigrano bo čas prestopil letni prag?
Bo jutro s soncem obsijano,
bo z mehkim perjem nam postlano,
bodo novi časi zlati?
Zlati bodo, če sivino vsakdanjo sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto,
ji s smehom vdihnemo lepoto
in s prijateljstvom iskrenim
nežnost, srečo, mir, toplino.
Takih časov - zlatih časov v novem letu vam želimo!
Ob koncu leta se vam zahvaljujemo za čas, ki smo ga preživeli skupaj. Želimo si, da bi si tudi v novem letu podarjali
trenutke sreče v medsebojnem sodelovanju, razumevanju in druženju. Srečno 2010.
Vabimo vas, da se nam pridružite:
•

v soboto, 9. januarja 2010, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko na
cirkuški predstavi za otroke MINI CIRKUS BUFFETTO
Zavod Bufeto Ljubljana
Igrata: Natalija in Ravil Sultanov

•

v soboto, 16. januarja 2010, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko na
komediji KAJ BODO REKLI LJUDJE …
Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež (Gorica)

•

v soboto, 9. januarja 2010 na
smučarskem izletu v NASSFELD
Cena za odrasle/mladino: 38 EUR, za otroke 28 EUR.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
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OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |

KNJIŽNE NOVOSTI

ZA ODRASLE:

ZA MLADINO:

Arundhati, R.: Bog majhnih stvari
Karlin, Alma: Doživeti svet
Garwood, J.: Poroka
Figes, O.: Šepetalci
Hudolin, J.: Pastorek
Pahor, B.: Spopad s pomladjo
Repe, B.: Pred časom – portret Staneta Kavčiča
McDonald, B.: Tomaž Humar
Simić, P.: Tito – skrivnost stoletja

Čater, D.: Pojdi z mano
Cestnik, M.: Stopinje po mačje
Vidmar, J.: Debeluška

Povabilo k projektu "SAVINJČANI BEREMO"
Marsikaj vemo o sebi. A vsega ne. Včasih se presenetimo. Takrat vemo, da imamo skrite gube,
odprtine in prostore, kamor se zatikajo in ulegajo besede in občutki, ki smo jih z branjem našli. Mislimo, da
gredo skozi; tako in tako si ne moremo vsega zapomniti. A je nasprotno. Vsaka dobra stvar se v nas podvoji;
ena ostane shranjena, druga gre skozi, da jo prebere še kdo. Zato je branje vredno.
Letos začenjamo že 3. sezono branja odraslih za bralno značko SAVINJČANI BEREMO. Veliko vas je že z
nami, a vendar se vsakega novega razveselimo kot pomladnega dne. Najbrž se nam boste letos pridružili
tudi vi, ki ste nas lani le opazovali, in vi, ki ste pravkar izvedeli, kako prijetno nam je v druženju z branjem. Do
maja 2010 imate čas, da iz posebnega seznama, ki ga dobite v knjižnici ali na naši spletni strani, izberete pet
knjig. Naslove prebranih knjig vpišite na poseben list, k vsakemu pa spada kakšna misel, ki je samo vaša.
Konec aprila vas bomo povabili, da oddate liste z zapisi, v začetku maja pa se srečamo na zaključni prireditvi
z gosti in s podelitvijo priznanj.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite!
Če ste v sovraštvu kdaj bili,
bodite zdaj prijatelji.
Če hoč'mo srečno leto imet',
mor'mo v prijaznosti živet'.
Vse dobro v letu 2010 vam želi kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec
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