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Spoštovane občanke in občani! 

Bližata se prvi maj in dan upora proti okupatorju. Letos bomo praznovali še vstop Slovenije v 
Evropsko zvezo. Osrednje občinsko praznovanje bo v petek, 30. 04. 2004, ob 20.30 uri na avtobusni 
postaji Vransko, kjer bomo izobesili evropsko zastavo in se ob velikem kresu in pikniku ter domači 
glasbi zabavali dolgo v noč. 
V soboto, prvega maja dopoldne, pa vabi Planinsko društvo Vransko na prvomajsko srečanje v 
planinski dom na Čreto, kjer bodo s kulturnim programom in glasbo poskrbeli za pravo prvomajsko 
praznovanje.  
                                                                                                                Lepo vabljeni! 
 

Kulturno društvo Vransko                       Samo kdor hoče biti tako dober, 
     Z A H V A L A                    kot ne more biti, 

         bo tako dober, 
         kolikor more! 

Navedena misel še posebno velja za družino g. Milana Kumpa, ki je velikodušno podarila električni 
pianino Kulturnemu društvu  Vransko oz. mladim glasbenim talentom občine Vransko.  
Težko je izraziti prave besede zahvale, a uporabil bom le skromni besedici ISKRENA HVALA vsem in 
vsakemu posebej, v prepričanju, da ste se za donatorski prispevek odločili, ker nosite v svojih srcih 
dragocene moralne vrednote, iz katerih izhaja spoštovanje do vseh in vsega, kar dviga in ohranja 
kulturo našega naroda.  
Zahvalo končujem z željo, da bi bilo vse Vaše delo oplemeniteno in bogato poplačano z uspehi in 
osebnim zadovoljstvom. 

        Predsednik KD Vransko 
   Janko Reberšek 

 
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
 

V ponedeljek, 15. marca 2004, je potekala 9. redna seja Občinskega sveta občine Vransko, na kateri so bili 
sprejeti naslednji sklepi in odloki:  
1. Sprejet JE bil dnevni red in zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta z dne 26. januarja 2004. 
2. Podane SO bile naslednje pobude in vprašanja svetnikov: 
a/ g. Boris Pikl: Zakaj se ne opravlja zimska služba tudi na cesti na Vidmu (mimo igrišča), ki se navezuje na lokalno cesto? 
b/ g. Ivan Kokovnik: Poda predlog za ureditev plazu Mrak na cesti Jelen–Stopnik, ki ogroža prevoz šolskega kombija. 
c/ g. Franc Urankar: Kdaj bo urejen plaz Marko v Zahomcah? 
č/ ga. Marjetka Kapus: Kdaj bo na razpolago pesek za posipanje cest in možna ureditev uradnih jam ter valjanje? 
3. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za »Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje« : 
Občinski svet občine Vransko JE soglasno sprejel Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za Park 

tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje.   
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja poligona varne vožnje, hotela in avtokampa. 
Poligon varne vožnje leži na zahodni strani obravnavanega območja. Sestavljajo ga: utrjene povozne površine z vmesnimi 
zelenicami in objekti za inštruktorje, velikosti cca 5,00 ha, upravna zgradba s pomožnimi prostori, manipulacijskimi 
površinami in parkiriščem. Območje hotela se nahaja na severnem delu ureditvenega območja. Sestavljajo ga: hotel, 
dovozne in parkirne površine ter urejene zelene površine skupne velikosti cca 1,30 ha. 
Avtokamp leži na severovzhodnem delu ureditvenega območja. Sestavljajo ga: objekt za recepcijo in trgovino, sanitarni 
objekt, prometne površine in površine za kampiranje na skupni površini cca 1,00 ha. 
Poleg teh so na obravnavanem območju predvidene vodnogospodarske ureditve, znotraj in zunaj ureditvenega območja pa 
tudi izgradnja cest in poti. Ceste in poti potekajo preko celotnega ureditvenega območja, navezujejo se na obstoječo mrežo 
cest in poti širšega ureditvenega območja. Namenjene so dovozu in dostopu do ureditvenega območja in komunikaciji med 
posameznimi območji in objekti. Vodnogospodarske ureditve so namenjene kontroliranemu odvajanju meteornih vod. Zato 
je  na poligonu za varno vožnjo predvidena izgradnja dveh zadrževalnikov skupne kapacitete cca 1500 m³. 
4. Sprejem plana investicij na področju vodooskrbe:  
Občinski svet občine Vransko daje soglasje k predlogu plana investicij na področju vodooskrbe v občini Vransko za leto 
2004, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Žalec dne 08. 03. 2004. S tem so potrjena vlaganja v vodooskrbo za 
območje Male Prapreče, Selo in Vransko – Briše. 
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5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah. 
6. Nadaljevanje obravnave škode po divjadi: 
Občinskemu svetu občine Vransko so bila predstavljena stališča o problematiki prekomerne škode, ki jo na kmetijskih 
površinah povzročajo divji prašiči. Svoje stališče so podali: Lovska družina Vransko – g. Florjan, Območna enota zavoda za 
gozdove – g. Terglav, Savinjsko-Kozjanska zveza lovskih družin – g. Mastnak Zdravko ter predstavnik Kmetijsko gozdarske 
zbornice, g. Jeromel. 
Vsi razpravljalci so zagotavljali, da odstrel divjega prašiča zakonsko ni omejen in da je naloga lovcev, da se odstrel poveča in 
ustrezno zmanjša številčnost divjih prašičev na takšno število, ki ne bo obremenjevalo okolja in posledično povzročalo 
prekomernih škod na kmetijskih površinah. Občina Vransko bo tudi aktivno sodelovala pri pripravi lovskogojitvenih načrtov.  
Naslov za vse, ki še niste prijavili škode: LD Vransko, p.p. 11, 3305 Vransko.  
7. Mnenje h kandidaturam za imenovanje ravnatelja/-ice JZ OŠ Vransko – Tabor: 
Občinski svet občine Vransko predlaga Javnemu zavodu OŠ Vransko – Tabor, da zaradi nizke podpore kolektiva posameznim 
kandidatom postopek izbire ustavi in javni razpis za opravljanje del in nalog ravnatelja/-ice ponovi. 
8. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004. Vloženi so bili dve pripombi in 
štirje amandmaji župana. Vsi amandmaji so bili sprejeti. 
Proračun predvideva 335.031 mio prihodkov in 326.444 mio odhodkov. Za odplačilo dolga je namenjeno 8.587 mio. 
Poraba proračunskih sredstev po posameznih področjih je razvidna iz spodnje preglednice: 
 

PRORAČUNSKI ODHODKI PO DEJAVNOSTIH 

Področje NAZIV PODROČJA Plan 2004  Deleži  

O1 
Javna uprava – občinska uprava, prispevki, materialni stroški, nakup opreme, 
servisiranje javnega dolga, krediti, občinski svet, župan in podžupan      55.364     16,96 

O2 
Obramba (022 Civilna zaščita) – stroški materiala, storitev in izobraževanje za 
zaščito in reševanje           420     0,13 

O3 
Javni red in varnost (0322 Protipožarna varnost) – dotacije gasilskim društvom 
in nakup gasilske opreme, vozila        6.940     2,13 

O4 
Gospodarske dejavnosti – kmetijstvo, vzdrževanje gozdnih in javnih cest, 
novogradnje, javna dela, turizem    101.973    31,24 

O5 Varstvo okolja – ravnanje z odpadno vodo in odpadki, kanalizacija in ČN Vransko      17.500     5,36 

O6 
Stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj – subvencioniranje stanarin in 
prostorsko načrtovanje      10.800     3,31 

O7 Zdravstvo – mrliškoogledna služba, logoped, dotacije Rdeči križ in Karitas        1.600     0,49 

O8 
Rekreacija, kultura in dej. neprofitnih združenj … – dotacije športnim, 
kulturnim društvom, knjižnici in JZ      26.080     7,99 

O9 
Izobraževanje – otroško varstvo, šolstvo in prevozi otrok v šolo, investicije in 
investicijsko vzdrževanje v šoli in vrtcu      93.467     28,63 

1O 
Socialna varnost – regresiranje domske oskrbe, pomoč na domu, zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih      12.300     3,77 

 SKUPAJ  326.444     100,00 
9. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko v prvem 
branju in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo.   
 

10. Potrditev pogodbe s Centrom za soc. delo za storitve osebne pomoči in preventivne programe v l. 2004: 
Občinski svet občine Vransko JE potrdil Pogodbo o plačilu storitev osebne pomoči za obdobje od 01. 01. 2004 do 31. 07. 
2004 in preventivnih programov, ki jih za občino izvaja Center za socialno delo Žalec. 
11. Pomoč družini na domu – izvajanje koncesijske pogodbe:  
- soglasje k ceni storitve za leto 2004 
Občinski svet občine Vransko JE dal soglasje k predloženi ceni storitve »POMOČ DRUŽINI NA DOMU«:  
- ekonomska cena urne postavke za storitev pomoči na domu je 2.220,00 SIT/uro, stroški vodenja predstavljajo znesek 
270,00 SIT/uro, stroški neposredne socialne oskrbe pa 1.950,00 SIT/uro. 
Vsi uporabniki storitev so skladno z novelo zakona o socialnem varstvu od 01. 01. 2004 upravičeni do 50 % sofinanciranja 
storitve iz proračuna Občine Vransko, za razliko do polne cene pa so kot do sedaj dolžni podati vlogo za oprostitev pri 
pristojnem centru za socialno delo, ki skladno z zakonskimi določbami o vlogi odloči z odločbo. 
12. Razrešitev – imenovanje člana Nadzornega odbora: 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, s katerim se ga. Sanda Barbara, stanujoča Vransko 157, 3305 Vransko, na 
osnovi podane vloge za razrešitev predsednice in članice v Nadzornem odboru z dne 21. 01. 2004 razreši navedenih 
dolžnosti (sklep z dne 15. 03. 2004). 
Občinski svet občine Vransko JE sprejel sklep, s katerim se potrdi imenovanje g. Janeza Lencla, roj. 30. 04. 1965, 
stanujočega Prekopa 11/c, 3305 Vransko, za člana Nadzornega odbora z dnem imenovanja do izteka mandata NO. 
13. Sklep o izdaji soglasja za odprodajo zemljišča: 
Občinski svet občine Vransko JE potrdil prodajo zemljišča parc. št. 805/2, k.o. Tešova, v izmeri 251 m2, g. Andreju 
Pečovniku, Brode 10/a, 3305 Vransko. Stroške cenitve zemljišča in vse stroške nastale s prodajo zemljišča plača kupec. 
14. Tekoče zadeve: 
- podelitev priznanj in nagrad občine Vransko za leto 2004 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izoblikuje predlog in ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu 
občine Vransko na korespondenčni seji, ki bo v mesecu aprilu 2004.  



 
O B V E S T I L O   O   J A V N I   O B R A V N A V I  

 

»ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI VRANSKO« 
 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občanke, občane, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične osebe, da je 
na svoji 9. redni seji dne 15. marca 2004 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog »Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Vransko« ter s sklepom št. 197 navedeni predlog Odloka 
 

P O S R E D U J E 
 

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, jih vložite osebno v tajništvu občine ali posredujete na uradni elektronski naslov: 
obcina.vransko@vransko.si 
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 14. aprila 2004. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v času uradnih ur občinske uprave. Objavljen je na spletnih straneh 
Občine Vransko in oglasni deski občine Vransko. 
 

 

UPOKOJENCI! 
Obveščamo Vas, da si lahko v prostorih Društva upokojencev Vransko vsako prvo nedeljo v mesecu, v času od 8. ure do 10. 
ure BREZPLAČNO izmerite krvni tlak, vsebnost holesterola in sladkorja v krvi. Obenem se zahvaljujemo VANDI DRUŠKOVIČ 
za strokovne usluge. 

        Društvo upokojencev Vransko 
   

 
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO    KNJIŽNE NOVOSTI TA MESEC: 
 

Čas odprtosti za uporabnike:    - Kranjc, M.F.: Zarote in atentati na Tita 
SOBOTA od 9.00–12.00 ure                - Bučar, France: Porušena harmonija sveta 

- Tomšič, Marjan: Grenko morje 
TOREK od 14.00–18.00 ure    - Paasilina, Arto: Tuleči mlinar 
SREDA od 12.00–16.00 ure    - Mankell, Henning: Na napačni sledi 
PETEK od 12.00–16.00 ure    - Cortazar, J.: Hudičeva slina 

- Tolkien, J.R.R.: Gospodar prstanov 3 
Informacije na telefon: 703 12 80                - Monografije: Paul Gauguin, Paul Rubens, Andy Warhol 

- Mankel, H.: Morilec brez obraza 
- Millet, C.: Seksualno življenje Catherine M. 
- Canfield, J.: Kurja juhica za delovno dušo 
- Schundt, A.: Najmanj, kar bi morali vedeti o stresu 
- Kette-Gabrovšek, N.: Numerologija: usoda v številkah 
- Bonneau, E.: Nikoli več v zadregi 
- Sanders, P.: Alkohol? Ne, hvala. 

 

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 in Ciciban ter Cicido. 
 

Vsak tretji petek v mesecu pa se z najmlajšimi srečamo na URI PRAVLJIC. Vabljeni!  
 
- PRIREDITVE V MESECU APRILU IN MAJU 2004: 

DATUM NAZIV PRIR. KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
četrtek, 01. 04. 2004, 
ob 17.00 uri  

Prireditev ob družinskem 
prazniku  

Kulturni dom 
Vransko 

Vrtec Vransko Mojca Brglez 572 54 80  

sobota, 03. 04. 2004, 
ob 10.00 uri 

Mini teater Ljubljana: 
Mojca Pokrajculja, lutke 

Kulturni dom 
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

sobota, 03. 04. 2004, 
ob 15.00 uri 

Odbojka (ženske) Telovadnica 
Vransko 

Marija Blatnik Marija Blatnik 041 515 760 

četrtek, 15. 04. 2004, 
ob 19.00 uri 

Slovenske gore, 
predavanje z diapozitivi 

Kulturni dom 
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

sobota, 24. 04. 2004, 
ob 20.00 uri 

AG Vrba: Komaj do 
srednjih vej, komedija 

Kulturni dom 
Vransko 

Zavod za MKTŠ 
dejavnost Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

nedelja, 25. 04. 2004, 
ob 16.00 uri 

Literarno popoldne Knjižnica 
Vransko 

Knjižnica in  
LivRA 

Valerija Jerman 
Tomaž Mahkovic 

703 12 80 
031 453 652  

petek, 30. 04. 2004, 
ob 20.30 uri 

Kresovanje  Avtobusna postaja 
Vransko 

Turistično društvo 
Vransko 

Vlado Rančigaj 
 

041 815 211  

maj 2004 EKO DAN in zaključna 
prired. pevskih zborov  

OŠ Vransko –  
Tabor 

OŠ Vransko – 
Tabor  

Majda Pikl  703 23 70 

sobota, 01. 05. 2004, 
od 9.00 ure dalje 

Prvomajsko srečanje 
na Čreti 

Vransko–Čreta PD Vransko Tone Ferme 041 472 369  

nedelja, 09. 05. 2004, 
ob 9.00 uri 

S kolesom na Čreto Vransko–Čreta  PD Vransko Tone Ferme 041 472 369  

sobota, 15. 05. 2004, 
ob 10.00 uri 

Veter v laseh Športno igrišče 
za OŠ Vransko 

Darko Kramar 
Branka Kramar 

Darko Kramar 
Branka Kramar 

031 681 440 

 



- KINO VRANSKO: 

petek, 02. 04. 2004, ob 19.00 uri POSLEDNJI SAMURAJ akcijski, pustolovski film 
petek, 09. 04. 2004, ob 19.00 uri PALAČA STRAHOV grozljivka, komedija 
petek, 16. 04. 2004, ob 19.00 uri LJUBEZEN JE LUŠTNA STVAR romantična komedija 
petek, 23. 04. 2004, ob 19.00 uri DIVJI V SEDLU akcijski film 

 

- RAZPORED NOGOMETNIH TEKEM: 

DATUM IN URA TEKMA KRAJ 
sobota, 10. 04. 2004, ob 17.00 uri VRANSKO : ROGAŠKA Nogometno igrišče Vransko 
sobota, 24. 04. 2004, ob 17.00 uri VRANSKO : LAŠKO Nogometno igrišče Vransko 
sobota, 15. 05. 2004, ob 17.00 uri VRANSKO : ROGATEC Nogometno igrišče Vransko 
sobota, 29. 05. 2004, ob 17.00 uri VRANSKO : LJUBNO Nogometno igrišče Vransko 
četrtek, 20. 05. 2004 TURNIR V MALEM NOGOMETU Športno igrišče za OŠ Vransko 

 

 
 

- NOČNA TEKMA TANA, 06.03.2004 
06. 03. 2004 so člani ŠD TANA pripravili nočno tekmovanje v smučarskih skokih z alpskimi smučmi na 15-meterski in 25-
meterski skakalnici v dolini skakalnic TANA na Brišah pri Vranskem. Tekmovanje je potekalo v štirih kategorijah, posamezno 
in ekipno, ter v poiskusni seriji in dveh rednih serijah. V lepem, jasnem večeru se je tekmovanja udeležilo 60 tekmovalcev iz 
okoliških občin. Smučarske skoke si je ogledalo okrog 700 gledalcev, ki so videli lepe in dolge skoke brez hujših padcev in 
poškodb. ZMAGOVALCI: 
Veterani – nad 30 let: 

1. mesto: VRANKAR Robert – Laze 
2. mesto: ŠOŠTAR Vinko – Briše pri Vranskem 
3. mesto: DOLINAR Janez – Zabukovica 

 

Člani – ekipno tekmovanje – od 16 do 30 let: 
1. mesto: LETEČI NORCI: KRIVEC Primož, CENCEN Miha, KUMER Dani          
2. mesto: bar SONČEK: PFEIFER Marko, PODBEVŠEK Matjaž, PEHARC Božo       
3. mesto: TRIO POLJANŠEK: POLJANŠEK Robert, POLJANŠEK Lazar, POLJANŠEK Andrej 

 

Starejši dečki – od 12 do 16 let:    Dečki do 12 let:  
1. mesto: HRIBAR Tomaž     1.   mesto: CERAR Aljaž 
2. mesto: HRIBAR Miha     2.   mesto: PIKL Martin 
3. mesto: LESJAK Jernej     3.   mesto: PIKL Tadej 

 
OŠ Vransko – Tabor obvešča starše otrok, starih od enega do petih let, da bo VPIS 
NOVINCEV za šolsko leto 2004/2005 v VRTCU VRANSKO, od 05. 04. 2004 do 23. 04. 
2004, vsak dan od 7.30 do 14.00 ure ter v četrtek do 16.00 ure. Hkrati Vas vabimo k 
dnevom odprtih vrat v Vrtcu Vransko v tednu od 05. 04. 2004 do 09. 04. 2004, od 9.00 do 
10.00 ure. Vabljeni! 
 
APRILSKI ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV 

Od 19. 04. 2004 do 23. 04. 2004 organiziramo odvoz kosovnih odpadkov. Odvoz bo potekal z običajnih lokacij v 
spodaj navedenih terminih. Vse kosovne odpadke odlagajte samo v 20-kubične kontejnerje, kosovnih odpadkov ne 
odlagajte ob kontejnerjih. 
Rabljenih avtomobilov ne dovažajte, odvoz le-teh bo organiziran pozneje in boste o tem pravočasno obveščeni. Prosimo, da 
kosovne odpadke odpeljete na najbližjo lokacijo in na datum, ki je predviden: 
 

 DATUM LOKACIJA ŠT. KONT. 
   ponedeljek, 
  19. 04. 2004 

 
 

Vransko – pokopališče 
Prekopa – betonski plato za trgovino 
Čeplje – pri mlekarni 
Brode – avtobusna postaja 

1 kont. 
1 kont. 
1 kont. 
1 kont. 

torek, 
20. 04. 2004 

Vransko – pokopališče 
Prekopa – betonski plato za trgovino 

2 kont. 
2 kont. 

sreda, 
21. 04. 2004 

Vransko – pokopališče 
Ločica – pri gasilnem domu, 
Merinca – ob cesti pod Sedeljšakom 

2 kont. 
1 kont. 
1 kont. 

četrtek, 
22. 04. 2004 

Vransko – pokopališče 
Zaplanina – pod viaduktom avtoceste 
Tešova – pri gasilnem domu 
Ločica – pri gasilnem domu 

2 kont. 
1 kont. 
1 kont. 
1 kont. 

petek, 23. 04. 2004 Limovce pri avtobusni postaji 1 kont.   
V soboto, 24. 04. 2004, ob 9.00 uri Občina Vransko organizira veliko čistilno 
akcijo. Očistili bomo nabrežine Bolske, Merinščice in Podgrajščice. Vabimo vse 
organizirane skupine in posameznike, da se akcije udeležite v čim večjem številu! 
Zbor vseh udeležencev bo ob 9.00 uri pred občino Vransko. Vse informacije o 
poteku akcije dobite na Občini Vransko pri Rositi Papinutti! 


