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02.02.2004
Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.
Vljudno Vas vabimo
na osrednjo prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku
v nedeljo, 8. februarja 2004,
ob 16. uri
v Kulturni dom Vransko.
Nastopajo:
Mešani pevski zbor Vransko
Sekstet sv. Mihaela Vransko
učenke Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
Literarno društvo LIvRA Vransko
Slavnostna govornica: Metka Novak Klavs

VRANSKI KARNEVAL
petek, 20.02.2004, ob 20. uri – PLES V MASKAH Z NAVIHANKAMI (šotor)
sobota, 21.02.2004, ob 15. uri – PUSTNA POVORKA, sledi podelitev nagrad in zabava z BRATI DOBROVNIK (šotor)
KARNEVAL ŽALEC
torek, 24.02.2004, ob 16. uri
po ulicah Žalca, osrednje dogajanje na Šlandrovem trgu in pred občinsko stavbo.
Najbolj izvirne maske bodo nagrajene!

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 26. januarja 2004 je potekala 8. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili
sprejeti naslednji sklepi in odloki:
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta z dne, 08.12.2003.
2. Podane SO bile naslednje pobude in vprašanja svetnikov:
- Boris Pikl: Kdaj bodo oz. zakaj še vedno niso v sistem zbiranja komunalnih odpadkov vključeni vsi občani?
- Ivan Kokovnik: Zakaj ni enoten sistem odvoza za vse oz. zakaj se dopušča, da imajo nekatera gospodinjstva posode za odpadke,
druga pa kontejnerje?
- Ivan Dolinšek: Zakaj niso bila izvedena vzdrževalna dela na cesti Vologa – Lipa? Zakaj ni bil očiščen prepust pri Kosu v Praprečah
in ali se je občina prijavila na javni razpis?
- Franc Urankar: Kdaj bo zagotovljena prehodnost mostu na Ločici?
3. Problematika škode zaradi divjih prašičev na kmetijskih površinah:
Občinski svet občine Vransko zahteva od Lovske družine Vransko in Območne enote zavoda za gozdove ter inšpektorja za lov, da
takoj ustrezno ukrepajo in uravnajo stalež divjih prašičev.
4. Soglasje k spremembi cene ravnanja z odpadki v občini Vransko, na vlogo Javnih naprav Celje:
Občinski svet občine Vransko daje soglasje k predlagani spremembi veljavnih cen zbiranja in odvoza ter ravnanja s komunalnimi
odpadki po tarifnem sistemu za 4,9 %.
Občinski svet občine Vransko daje soglasje k spremembi cene storitev na področju ravnanja z odpadki zaradi doseganja
predpisanih standardov – povprečna cena nove storitve ločeno zbranih frakcij je oblikovana v višini 3,22 SIT/kg in se obračuna po
tarifnem sistemu ravnanja z odpadki. Končna cena za uporabnike na območju Občine Vransko: 120 l posoda 4x
mesečno znaša 2.693,00 SIT, povečanje za 2% oz. za 65 SIT mesečno; 120 l posoda 2x mesečno znaša 2.316,00
SIT, povečanje za 1,4% oz. za 32 SIT mesečno.

Končne cene za uporabnike na območju Občine Vransko se oblikujejo na podlagi predložene variante A, v kateri se upošteva
znižana prispevna stopnja za sanacijo odlagališča Ložnica.
5. Obravnava pripomb in predlogov na ponovno javno razgrnjeni predlog OLN za Park tehnične kulture – poligon
varne vožnje Čeplje:
Občinski svet občine Vransko JE ugotovil, da ni bilo pripomb na ponovno razgrnjeni predlog OLN za Park tehnične kulture – poligon
varne vožnje Čeplje.
6. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004 v 1. branju. Predlog Odloka se
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. V predlogu proračuna je predvidenih 342.315.000,00 SIT prihodkov in 333.728.000,00
SIT odhodkov. Planirani odhodki po področjih so prikazani v spodnji tabeli (v tisoč SIT):
ODHODKI PO FUNKCIONALNI DEJAVNOSTI

Področje Naziv področja
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Plan 2004

Index

Deleži 2003 Deleži 2004
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O1

Javna uprava

O2

Obramba (022 Civilna zaščita)

O3

Javni red in varnost (0322 Protipožarna varnost)

8.014

6.940

87

2,78

2,08

O4

Gospodarske dejavnosti

74.442

96.992
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25,87

29,06

O5

Varstvo okolja

23.309

17.500

75

8,10

5,24

O6

Stanovanjska dejavnosti in prostorski razvoj

15.798

10.800

68

5,49

3,24

O7

Zdravstvo

1.595

1.600

100

0,55

0,48

O8

Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih združenj…

19.239

26.080

136

6,68

7,81

O9

Izobraževanje

83.234

110.415

133

28,92

33,09

1O

Socialna varnost
11.937
12.300
103
4,15
3,69
SKUPAJ
287.801
333.728
116
100,00
100,00
7. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave.
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko
cono Brode.
9. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekom. omrežja
na območju občine Vransko:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo
javnega telekomunikacijskega omrežja na območju občine Vransko.
10. Sklep o sprejemu Idejne zasnove zaščite kakovosti sr. toka Savinje pred onesnaženjem s komunalnimi vodami:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep o sprejemu Idejne zasnove zaščite kakovosti srednjega toka Savinje pred
onesnaženjem s komunalnimi vodami.
11. Obravnava prispelih vlog:
a/ Hribar Marija, Jeronim 55 – za dodatno pomoč pri pokritju stroškov elektrifikacije v višini 700.000,00 SIT:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, s katerim se ga. Mariji Hribar, Jeronim 55, 3305 Vransko za poravnavo zapadlih
obveznosti za elektrifikacijo domačije »Jeseničnik« odobri dodatna finančna pomoč v višini 350.000,00 SIT.
b/ Bistan Milan, Zahomce 11 – za delno povrnitev stroškov prevozov pitne vode:
Občinski svet občine Vransko daje soglasje, da se g. Milanu Bistanu, Zahomce 11, 3305 Vransko odobri delna povrnitev stroškov
prevoza pitne vode v sušnem obdobju 2003, v višini 18.809,00 SIT.
c/ JZ Medobčinska matična knjižnica Žalec, Svet zavoda – vloga za izdajo soglasja k povečanju plače za del plače
za delovno uspešnost direktorici zavoda:
Občinski svet občine Vransko je predlog za odobritev 26% povečanja osnovne plače za del plače iz naslova delovne uspešnosti
direktorici JZ Medobčinska matična knjižnica Žalec soglasno zavrnil.
12. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002:
Občinski svet občine Vransko JE sprejel poročilo Nadzornega odbora, podano v zapisniku z dne 21.01.2004.
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002.
13. Tekoče zadeve:
a/Občinski svet občine Vransko se JE seznanil s podano vlogo ga. Marije Brišnik za odkup prostorov v ZP Vransko (prostori lekarne
Vransko) in mnenjem k vlogi s strani JZ ZD dr. J. Potrate Žalec.
b/ Občinski svet občine Vransko se JE seznanil s predloženim dopisom MOPE lokalnim skupnostim glede izvajanja nalog s področja
urejanja prostora.
c/Občinski svet občine Vransko JE soglasno sprejel sklep, s katerim podeljuje PRIZNANJE Mladinski ekipi PGD Vransko v sestavi:
- Bogataj Andrej, Pavlič Joži in Reberšek Severina za osvojeno 1. mesto na državnem prvenstvu na Kvizu gasilske mladine
Slovenije.
ZAPIS
o ponovni javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje
Na osnovi sklepa o javni razgrnitvi (Uradni list RS št. 123/03) je od 05. januarja 2004 do vključno 13. januarja 2004 potekala
ponovna javna razgrnitev občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje. Razgrnjen je bil
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje – tekstualni del, obrazložitev in
utemeljitev ureditvenega načrta in projekt št. 692/03, kar je vse skupaj izdelal Razvojni center planiranje d.o.o., Ulica XIV. divizije
14, Celje.
V sklopu javne razgrnitve je bila 12. januarja 2004, ob 18.00 uri v Kulturnem domu Vransko izvedena javna obravnava predloga
občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje. Javne obravnave se je udeležilo 18

občanov, ki so svojo navzočnost potrdili z vpisom v listo prisotnih. Ves potek javne obravnave je dokumentiran. Tonski zapis javne
obravnave je trajno arhiviran na sedežu občine in je na vpogled vsem zainteresiranim. V času javne razgrnitve in na javni
obravnavi na predlog občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje ni bilo podanih
pripomb.
Upoštevajoč dejstvo, da na razgrnjen predlog občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje
Čeplje ni bilo pripomb, predlagam Občinskemu svetu občine Vransko, da po pridobitvi vseh potrebnih soglasij s strani izdelovalca
sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje.
Župan Franc Sušnik
3

Na osnovi Pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na
območju občine Vransko (Uradni list RS št. 83/02) Odbor za uveljavitev vračila preveč plačanih sredstev za
izgradnjo telefonije v občini Vransko
POZIVA
končne upravičence za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vransko,
da do 31. marca 2004 posredujejo potrebne podatke in dokazila za ugotovitev osnove za vračilo vlaganj in višine
deležev, sorazmernih vlaganjem posameznih upravičencev.
1. Končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe, ki so same, preko občine ali krajevnih skupnosti sklepale
pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vransko, in sicer s pravnimi predniki Telekoma
Slovenije in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za PTT promet.
2. Zavezanec za vračilo vlaganj postane Občina Vransko z dnem, ko prejme zneske vračila vlaganj od Republike Slovenije in
bo pričela vračati vračila v 30 dneh po prejemu vračila iz sklada Republike Slovenije.
3. Pravico do vlaganj imajo tudi pravni nasledniki upravičencev, ki morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva.
4. Komisija bo seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, objavila v Informatorju Občine
Vransko in na oglasni deski Občine Vransko v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave med Občino Vransko in
pristojnim pravobranilcem ali po pravnomočno končanem sodnem postopku za določitev odškodnine.
5. Potrebne podatke je potrebno do 31. marca 2004 dostaviti v tajništvo Občine Vransko na posebnem obrazcu, ki je priloga
temu pozivu, skupaj s kopijami listinskih dokazil.
Predsednik Odbora za uveljavitev vračila preveč plačanih sredstev za
izgradnjo telefonije v Občini Vransko
Vladimir Reberšek l.r.
Na podlagi 24. člena in skladno z 39. členom Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02),
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
JAVNO POZIVA
občane, politične stranke, društva in organizacije v občini Vransko, da do 29. februarja 2004 vložijo predloge kandidatur za
izvolitev enega (1) nadomestnega člana Nadzornega odbora občine, v sicer 3 članski Nadzorni odbor.
1.
Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja h kandidaturi.
2.
Nadomestnega člana Nadzornega odbora bo izmed predlaganih kandidatov imenoval Občinski svet, na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
3.
Člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno – računovodskega ali
pravnega področja. Kandidate za člana Nadzornega odbora občine predlaga Občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine – vaških
odborov, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
4.
Predloge s priloženimi soglasji kandidatov pošljite do 29. februarja 2004 na naslov: Občina Vransko, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Vransko 59, 3305 Vransko.
Predsednik komisije:
Franc Urankar
Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99),
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
RAZPISUJE
POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA LETO 2004
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev
naslednjih priznanj Občine Vransko:
1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje Občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu
in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga
Občinskemu svetu za leto 2004 največ tri dobitnike grbov.
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko Občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali

delegacijam, ki uradno obiščejo občino Vransko. Komisija lahko predlaga Občinskemu svetu za leto 2004 največ pet dobitnikov
plaket.
II.
Priznanja Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
IV.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
•
naziv in naslov pobudnika,
•
datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
•
ime in priimek ter naslov predlagane osebe oz. naziv in naslov predlagane org., podjetja, skupnosti, društva,
•
utemeljitev.
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah,
zaradi katerih se daje pobuda za priznanje;
b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno), z utemeljitvijo
tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2004 sprejema Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 31.marca 2004, do 10. ure.
Nepopolne predloge oz. predloge, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji ter predloge, ki bodo
prispeli po razpisanem roku, komisija ne bo obravnavala.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Urankar l.r., predsednik
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO
NOVOSTI TA MESEC:
Čas odprtosti za uporabnike:
- Zorec, Marjeta: Iz otroških dni Franceta Prešerna
SOBOTA od 9.00 – 12.00 ure
- Andersen, H.C.: Cesarjeva nova oblačila
- Howel, L. in dr.: Svet rastlin in živali
TOREK od 14.00 – 18.00 ure
- Kos, Rada: Voščilnice
SREDA od 12.00 – 16.00 ure
- Književnost na maturi 2004
PETEK od 12.00 – 16.00 ure
- Književnost na poklicni maturi 2004
- Guiness world records 2004
Informacije na telefon: 703 12 80
- Shalev, Zeruya: Ljubezensko življenje
- McEvan, Ian: Pokora …
Poleg izposoje knjig in videokaset vam knjižnica nudi uporabo interneta, tiskanje in fotokopiranje. V knjižnici lahko preberete
oz. prelistate Uradni list, Delo, Novi tednik, Jano, Mladino, Utrip, Zvon, EU novice, Ciciban in Cicido.
Vsak tretji petek v mesecu pa se z najmlajšimi srečamo na URI PRAVLJIC. Vabljeni!
Otvoritev razstave »IDRIJSKE ČIPKE« bo v knjižnici Vransko, dne 14. februarja 2004, ob 18.00 uri. Vabljeni!
- PRIREDITVE V MESECU FEBRUARJU 2004:
DATUM

nedelja, 08.02.2004,
ob 16. uri
petek, 20.02.2004,
ob 20. uri
sobota, 21.02.2004,
ob 15. uri
sobota, 28.02.2004,
- ob 10. uri
- ob 16. uri
nedelja, 29.02.2004,
ob 16. uri
- KINO VRANSKO:
petek, 06.02.2004, ob
petek, 13.02.2004, ob
petek, 20.02.2004, ob
petek, 27.02.2004, ob
petek, 05.03.2004, ob

19.
19.
19.
19.
19.

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ PRIR.

ORGANIZATOR

proslava v počastitev
slov. kulturnega praznika
ples v maskah z
NAVIHANKAMI
pustna povorka,
podelitev nagrad, zabava
turnir namiznega tenisa
- osnovnošolci
- člani
KD Gorenje, komedija
Moji trije angeli

Kulturni dom
Vransko
šotor

031 210 – 298

OŠ Vransko

Zavod za MKTŠ
Suzana Felicijan
dejavnost Vransko
Bratož
Klub mladih Vransko Aleksander
Reberšek
Karnevalski odbor
Suzana Felicijan
Bratož
Dejan Matko
ŠD Vransko
Rudi Pušnik

Kulturni dom
Vransko

Zavod za MKTŠ
dejavnost Vransko

031 210 – 298

uri
uri
uri
uri
uri

trg Vransko,
šotor

SKRIVNOSTNA REKA
POD NJENIM OKNOM
GOSPODAR PRSTANOV 3
REŠEVANJE MALEGA NEMA
MALI VOHUN 3D

-

KONT. OSEBA

Suzana Felicijan
Bratož

TELEFON

041 800 – 490
031 210 – 298
031 276 – 478
031 390 – 249

kriminalka, drama
komedija, drama
fantazijski, pustolovski, akcijski
risani film
akcijski mladinski pustolovski film

V četrtek, 05.02.2004, ob 10. uri bo v KD Vransko potekalo izobraževanje za kmetovalce

– Kaj je EU in kako do sredstev za razvoj kmetij,
izvajalca KGZ Celje.
PODJETNIKI POZOR!
Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko in Občina Vransko
sta na vpadnicah v trg Vransko postavila okvirje usmerjevalno opozorilnih tabel.
Obseg in vsebino usmerjevalno obvestilnih napisov, ki bi jih želeli nadomestiti v pripravljene okvirje, lahko naročite pri
Energetiki Vransko d.o.o., Vransko 66. Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 703 41 42.

