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»Hej, sosedje, prijatelji in znanci zbudite se. 
Ali ne vidite, da je prišla pomlad?«
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Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu 
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa 
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se 
ne prodaja. 

Naslednja številka izide 30. 4. 2014. 

Prispevke zbiramo do 15. 4. 2014 preko platforme mojaobcina.si.

PISMA BRALCEV
Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o 
medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše 
prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko 
avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. 

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
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Napovednik stran 31

Spoštovani, 

že dve leti skupaj soustvarjamo “naš časopis” na plat-
formi MojaObčina.si. Vsak mesec se tako zbere prispev-
kov za približno dvajset tiskanih strani, kar se nam ne 
zdi malo. V uredništvu tu pa tam dodamo kakšen prispe-
vek, predvsem v obliki intervjujev, a v glavnem so avtorji 
prispevkov naši občani oziroma zaposleni v naši občini. 
V uredništvu pogosto iščemo fotografijo za naslovnico, 
zato bi bili veseli, če nam priskočite na pomoč. 

Če radi fotografirate in bi želeli svoje fotografije poka-
zati širši javnosti, je Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko pravi naslov. Dogovorili se bomo za objavo v 
Občinskem informatorju, lahko pa tudi za razstavo v 
Schwentnerjevi hiši. Mogoče ste mojster besede in radi 
pišete. Registrirajte se na www.mojaobcina.si in obja-
vite svoj prispevek ali pa nam pišite na zkts.vransko@
siol.net oz. nas pokličite na telefonsko številko 03 703 12 
11, da vam bomo dali navodila za registracijo. 

Na ušesa nam je prišlo, da bi si želeli še kakšen intervju. 
Predlagajte, mi pa se bomo potrudili za sestavo in ob-
javo.  

V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo. 

UREDNIŠTVO
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ZGODILO SE JE ...

Na Vranskem pustnem karnevalu, ki 
ima svoje začetke konec 50-ih let prej-
šnjega stoletja, se je kljub oblačnemu 
in rahlo deževnemu vremenu zbra-
lo veliko ljudi, tako gledalcev kot 
udeležencev pustne povorke. Ocen-
jevalno komisijo je najbolj prepričala 
skupina številka 7, ki je predstavila 
Vranske kmečke igre. Drugo nagrado 
so osvojili Štirje elementi narave, tret-
jo pa Soči 2014. 

Nagrajeni so bili vsi sodelujoči v pustni 
povorki, seznam si oglejte v tabeli na 
desni.

VrANSkI puStNI kArNEVAL 2014

osvojeno mesto št. maske SKUPINA

1 7 Kmečke igre Vransko

2 34 4 elementi

3 Soči 2014

4 10 Lego Soči - Gotovlje

5 22 Čarovnice

6 3 Pajki

7 11 Risanke sv. Jedrt

8 17 Solo zgodba o uspehu

9 21 Lego

10 31 Polžarji Motnik

11 4 Kekec

12 16 Beneške maske

13 12 Maske

14 32 Vojska

15 29 Socialni problem

16 19 Zoran Predin

17 30 Srečna družina

18 1 Kolo
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ZGODILO SE JE ...

V sodelovanju z Mlekarno Celeia d. 
o. o. in Kmetijskim odborom Občine 
Vransko je Kmetijska zadruga Vran-
sko organizirala zanimivo predavan-
je o preprečevanju SUB kliničnega 
mastitisa pri kravah (g. Roman Bale, 
Animalis d. o. o.) in uvajanju diagnos-
tike povzročitelja mastitisa Pathop-
roof Mastitis PCR ASSAY, možnosti 
uporabe in rezultati projektnega dela 
(mag. Tanja Veselko Vinko, dr. vet. 
med. – Mlekarna Celeia). 

G. Roman Bale je predstavil vzroke za 
nastanek subkliničnega mastitisa in 
njihov preventivni biološki program 
zaščite, ki zagotavlja varno hrano na 
kmetiji. 

V nadaljevanju je ga. Tanja Veselko 
Vinko razložila določanje povzročitel-

jev mastitisa s pomočjo metode PCR. 
Mlekarna Celeia ima na svojih sirih 
oznako »višja kakovost«. Trudi se, 
da je v teh sirih tudi najboljše mleko. 
Metoda PCR ugotavlja povzročitelje 
za povečanje ŠSC. 

Z zniževanjem vrednosti ŠSC pri-
dobijo vsi. Mlekarna pridobi višjo 
kakovost vhodne surovine in s tem 
izdelka, rejec ohranja zdrave živali, 
ki imajo manjše izgube zaradi zdrav-
ljenja mastitisa, pri katerem so vedno 
prisotni patogeni mikroorganizmi. Z 
metodo PCR vir okužbe odkrijejo v 
4-6 urah na podlagi določanja tipične 
sekvence DNK povzročitelja. Metoda 
zmanjšuje uporabo antibiotikov pri 
zdravljenju. 

Predavanja so se udeležili mlekarji, ki 

mleko oddajajo v Mlekarno Celeia in 
Ljubljanske mlekarne. 

Za popestritev predavanja je 
poskrbela Mlekarna Celeia s svojimi 
jogurti brez GSO.

prEDAVANJE O ODkrIVANJu IN ZMANJŠEVANJu SOMAtSkIH CELIC V MLEku

Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko je v sodelovanju z Dobro 
zabavo, d. o. o., v februarju organizi-
ral Stand up večer z Matjažem 
Javšnikom, v marcu pa koncert le-
gendarnega Vlada Kreslina. 

Obiskovalci, ki so obakrat napolni-
li dvorano kulturnega doma, so se 
Javšniku nasmejali do solz in v do-
bri uri, kolikor je trajala predstava, 
pozabili na poledico in žled, ki sta 

tisti vikend opustošila Slovenijo. 
Navdušene gledalce je nagradil z 
dodatkom iz predstave Striptiz, ki je 
krstno uprizoritev doživela sredi mar-
ca. 

14. marca pa sta v kulturnem domu 
donela zvok tiste črne kitare in glas 
Vlada Kreslina. Obiskovalci so skupaj 
z Vladom prepevali njegove največje 
uspešnice. Kreslin je koncert pope-
stril s pripovedovanjem in branjem 

zgodb in dogodivščin iz dolgega in 
bogatega glasbenega življenja. Pose-
bej pestro je bilo z Beltinško bando. 
Na odru se mu je pridružil oče Milan 
Kreslin, ki kljub svojim letom še ved-
no rad zapoje. Gostje večera so bili še 
pevci domačega Mešanega pevskega 
zbora LIvRA Vransko, ki so najprej 
zapeli pesmi Mati kuha kafe in Siya-
hamba, vrhunec pa je bil, ko so zapeli 
skupaj z Vladom. 

JAVŠNIk IN krESLIN OGrELA kuLturNI DOM

Vlado in MePZ LIvRA Vransko Matjaž Javšnik v elementuVlado in Milan Kreslin

Gostišče Slovan ob 14. uri. Lepo dekorirana miza, okoli 
mize enajst »mladenk« v lepih  oblekah. Polne mladostne 
razigranosti in nabite z novicami si na navadni ponedeljek 
privoščijo boljše kosilo. Prišle so, da proslavijo 8. marec. V 
znak pozornosti so dobile pomladanski zvonček. 

Vse je bilo videti kot v pravljici, s to razliko, da je bila 
vmes “skromna napaka”, ki jim je skrajšala zabavo. Zara-
di praznika moških (matrniki), ki je bil na isti dan, to je 
10. marca,  so morale zabavo predčasno prekiniti. Je pač 
tako, moška nadloga! To je vse, kar sem izvedel od njih. 
Vzel sem fotoaparat, napravil tole sliko, da se bodo spom-
nile na čase, ko so bile že v letih, vendar po duši še vedno 
mlade. 

Vlado Rančigaj 

OSMOMARČEVSKO SREČANJE “MLADENK”
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ZGODILO SE JE ...

Pust, pust krivih ust … Prišel je s svet-
lobno hitrostjo. In z njim najbolj norčavi 
del leta. Takrat se lahko vsak našemi in 
se poistoveti s svojim junakom. Otroci 
se našemijo v risane junake, za en dan 
postanejo najrazličnejše prijazne ži-
vali. Starejši pa se ponavadi pošalijo na 
račun aktualnega dogajanja v državi 
– pretežno so to politiki in drugi, o ka-
terih pišejo po časopisih. Naši stanoval-
ci bodo ostali zvesti sami sebi. A vseeno 
smo si za pustno rajanje izdelali maske. 
Material je pripravila delovna terapevt-
ka Saša. Svoje maske so si izrezali iz 
papirja in jih polepšali z najrazličnejšimi 
materiali – malo so jih porisali, prelepi-
li z bleščicami in zvezdicami, okrasili s 

trakovi iz krep papirja in raznobarvnim 
perjem. Vsaka maska je bila čudovita. 
Stanovalci so si med sabo pomagali 
– eni so le izrezovali, drugi so jih okra-
sili. Vsak je bil zadovoljen s končnim 
izdelkom. Obvezno pa je bilo poziranje 
pred fotoaparatom. Maske so si lahko 
nadeli že na pustno soboto, ko je po-
tekal karneval. 

Na pustni torek, 4. marca, pa smo 
skupaj s prostovoljčki pripravili pra-
vo zabavo. Nekateri stanovalci so si 
nadeli pustne maske. Spet drugi so 
se opogumili in dovolili, da jim je Saša 
nekaj narisala na obraz. Eni so si zaže-
leli metulja, drugi sonce, tretji pa srce 
na licih. Gospodje, ki so bili brez brk, 

so dovolili, da jim jih je Saša narisala. 
Še bolj veselo se je pričelo s prihodom 
prostovoljčkov. Skupaj smo se zavrte-
li ob zvokih Čukov, Natalije Verboten, 
Marijana Smodeta, Gadov, Modrijanov 
in drugih znanih slovenskih glasbe-
nikov. Od veselega poplesavanja je 
mnogim po licih pritekel »švic«. Plesali 
smo kavbojsko polko, naredili kačo in 
se preprosto smejali najrazličnejšim 
pustnim maskam. Vmes pa smo se 
posladkali s krhkimi flancati, ki so jih 
spekle kuharice, in se odžejali s čajem. 
Ura skupnega druženja je minila čisto 
prehitro. Obljubili smo si, da prihodnje 
leto pustno zabavo ponovimo. 

Saša Svetec

PuStNO RAJANJE StANOVALcEV iN PROStOVOLJČKOV

Delavnica pustnih mask RajanjePustne maske so izdelane

Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in 
prostovoljna gasilska društva Vransko, 
Prekopa-Stopnik-Čeplje, Tešova in Loči-
ca pri Vranskem so podpisali pogodbo 
o opravljanju javne gasilske službe.  

Kot je uvodoma povedal župan Občine 
Vransko, Franc Sušnik, s pogodbo pod-
pisniki urejajo vsebino, obseg in način 
opravljanja službe, financiranje in dru-
ge pogoje za delovanje javne gasilske 
službe v občini Vransko za letošnje leto. 
Gasilcem se je zahvalil za uspešno delo 
lani, še posebej pa za letošnji prvi fe-
bruarski teden, ko sta led in žled tudi v 
tej občini napravila veliko škodo. Nekaj 
besed je namenil letošnjim aktivnos-
tim za nakup novega gasilskega vozila 
GVC 16-25 za PGD Vransko, ki bo leta 
2016 praznovalo 130-letnico uspešne-
ga delovanja. Še posebej se je zahvalil 
Gasilski zvezi Žalec za opravljeno delo 
in dobro sodelovanje ter poudaril, da 
bo v tem letu iz občinskega proračuna 
namenjeno toliko sredstev kot lani, to 
je 40 tisoč evrov. 

Za uspešno sodelovanje na vseh po-
dročjih z društvi, z občinskim poveljst-

vom in občino  sta se v imenu Gasilske 
zveze Žalec zahvalila predsednik zveze 
Edvard Kugler in namestnik poveljni-
ka Jani Šalej. Poudarila pa sta tudi, da 
so gasilci prav v zadnjih katastrofalnih 
razmerah še povečali svoj ugled, kot 
tisti, ki so vedno pripravljeni pomagati. 
Za operativne gasilce bo v naslednjih 
mesecih organiziranih sedem tečajev 
za varno delo z motorno žago. 

Tudi poveljnik  občinskega poveljstva 
Vransko Vladimir Reberšek se je za-
hvalil za posredovanja, ki so jih opravili 
v lanskem letu. 
Teh je  bilo de-
vet, škoda pa 
ni bila velika. 
Med drugim 
so pomagali  
pri iskanju po-
grešane osebe in 
jo po štirih urah 
našli živo in zdra-
vo. Direktorica 
občinske uprave  
Jadranka Kra-
mar je ob koncu 
z zadovoljstvom 

povedala, da so lani vsem gasilcem v 
občini omogočili preventivne zdravst-
vene preglede in jim zagotovili nezgod-
no zavarovanje. 

Podpis triparitetne pogodbe  je v ime-
nu  Občine Vransko podpisal župan 
Franc Sušnik, v imenu GZ Žalec Edvard 
Kugler, v imenu društev pa njihovi 
predsedniki. 

Tone Tavčer 

Ob NESREČAh SO gASiLci PRVi,  Ki POMAgAJO
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Stanovalci večkrat povedo, kako so si 
včasih krajšali dolge zimske dni. Med 
drugim so luščili orehe. Enkrat so med 
pogovorom izrazili željo, da bi to še 
radi počeli. Tako smo v torek, 18. fe-
bruarja, združili prijetno s koristnim. 
Na olimpijskem programu je bil hokej 
in vožnja najboljših smučarskih vele-
slalomistk. Delovna terapevtka Saša 
je nekaj orehov strla že doma in stano-
valci so lahko pričeli z delom. Nekaj 
celih orehov je prinesla s sabo in  gos-
pod Tone jih je sproti trl iz luščin. Med 
luščenjem so klepetali, se smejali in 

zagreto navijali za naše športnike. Ob 
zmagovalni vožnji Tine Maze za zlato 
olimpijsko medaljo je vsem zastal dih. 
Oči so za minuto odmaknili od orehov 
in napeto spremljali Tinino vožnjo. Ob 
prihodu v cilj pa so vsi v en glas zavpili: 
»Bravo, Tina!« Novica o drugi slovenski 
zlati medalji na letošnjih olimpijskih ig-
rah v Sočiju se je kot blisk razširila po 
Našem domu. Stanovalci so bili veseli 
tudi zmage naših risov v hokejski tekmi 
z Avstrijo. 

Saša Svetec

StANOVALci V NAšEM DOMu LušČiLi OREhE iN NAViJALi zA NAšE OLiMPiJcE

ZGODILO SE JE ...

Poziv lastnikom gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih cestah
 Vse lastnike gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih cestah naprošamo, naj ob žledu 
podrto drevje in vejevje čim prej odstranijo tudi iz obcestnih jarkov, da bo omogočeno normalno 

odvodnjavanje s cestišča ob obilnejših spomladanskih padavinah. 

Občinska uprava

Za vedno je zaprla trudne oči naša draga mama

PAULA POZNIČ
(22. 1. 1925-9. 3. 2014)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih in težkih trenutkih stali ob strani in nam lajša-
li bolečino. Hvala za vse izraze sožalja in besede tolažbe, cvetje in sveče, darove in svete maše.

Posebna hvala za ponujeno nesebično pomoč Nani, Faniki, Ireni, Suzani, Jožici … Hvala Kristi in Vidi 
za iskreno prijateljstvo. Celotnemu osebju Doma upokojencev Polzela, kjer je zadovoljna preživela 
zadnji dve leti, se iskreno zahvaljujemo za strokovno oskrbo ter človeški in topel odnos.

Posebna zahvala g. župniku Turineku za opravljen cerkveni obred in lepo slovo od naše mame, hvala 
g. Rutarju za zadnjo tolažbo. Hvala pevcem za lepo petje, ge. govornici za poslovilne besede, Pogrebni 
službi Ropotar in zastavonošam. Hvala Marinki in Jožu, da sta našo drago mamo z lučko in križem 
pospremila k večnemu počitku.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Bog vam povrni dobroto.

Vsi njeni

ZAHVALA
Slovo daje upanje,

da se zopet snidemo.
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ZAVOD ZA kuLturO, turIZEM IN ŠpOrt VrANSkO   |   Vransko 134, 2201 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23

T: 703 12 10   |   M: 031 238 749   |   www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com

ZktŠ - kuLturA IN ŠpOrt

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v sezoni 
2013/2014 organiziral enodnevne smučarske izlete na naj-
bolj priljubljena smučarska središča v Avstriji. V tej sezoni 
smo uživali na belih strminah kar dvakrat, in sicer 11. 1. 2014 
v Mokrinah/Nassfeldu in 15. 3. 2014 na Osojščici/Gerlitzen. 
Tudi to leto nam je vreme ponagajalo, tako da nam je načr-
tovano smučanje v februarju na Goldecku odpadlo. 

Vsem smučarskim navdušencem, ki so se udeležili naših 
izletov, se zahvaljujemo in jih vabimo (kakor tudi vse os-
tale), da se ponovno spustimo po belih strminah v sezoni 
2014/2015. 

tuDi LEtOS SMO SMuČALi V tuJiNi

V soboto, 15. marca, se je v kultur-
nem domu na Vranskem s predstavo 
Amaterji zaključila abonmajska sezo-
na 2013/14, v kateri se je zvrstilo pet 
otroških predstav in šest predstav za 
odrasle. Vse predstave so bile dobro 
obiskane, zato bomo z abonmajsko 
ponudbo nadaljevali tudi v prihodnji 
sezoni. Pri oblikovanju programa si 
prizadevamo za raznovrstnost, tako 

pri izbiri žanra kot tudi gledaliških 
skupin. Ker pa želimo ostati program-
sko zanimivi in inovativni, bomo veseli 
vsakega novega predloga, ki nam ga 
lahko sporočite po elektronski pošti 
na naslov zkts.vransko@siol.net ali 
telefonsko na tel. št. 03 703 12 11, ve-
seli pa bomo tudi predlogov v klasični 
obliki preko Pošte Slovenije. 

zAKLJuČEK AbONMAJSKE SEzONE 2013/14
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22 učencev. Odpravili smo se skozi 
trg Vransko in potem proti Ilovici in 
po gozdni vlaki v Zahomce. Ker se je 
gozdna vlaka kar naenkrat končala, 
pot, ki vodi v Zahomce, pa je bila slabo 

prehodna zaradi padlih dreves, smo 
se podali kar po brezpotju. Pot je bila 
zelo strma in preizkusili smo vse svoje 
plezalske sposobnosti, da smo prišli do 
vrha. Pred oddajnikoma smo si privošči-
li vse dobrote iz nahrbtnikov. Malica je 

bila kot vedno najboljši del poti. Z ve-
seljem  lahko povem, da so se v nahrb-
tnikih zelo zmanjšale zaloge sladkarij 
in sladkih pijač, nadomestila pa so jih 
jabolka, banane, suho sadje in voda. 
Po poti navzdol smo tekli, skakali in si 
nekateri tudi priskrbeli kakšno prasko 
na kolenih. Pa nič hudega, vse to spada 
zraven, smo si rekli. Obvezali smo rane 
in nadaljevali pot do Športnega parka 
Ločica. Tam nas je čakal pravi planinski 
čaj, nabran na Menini planini, in sveže 
pečeno pecivo. Mmmm, kako je prijalo. 
Igra v mivki, guganje in lovljenje nas je 
tako prevzelo, da  bi kmalu pozabili, da 
smo ob enih staršem obljubili prihod 
na Vransko, zato smo se podali še na 
zadnji del poti. Med potjo so potekale 
še zadnje priprave na večerni nastop 
na občnem zboru planincev, pohod pa 
smo zaključili pred športno dvorano.

Maja Jerman

pOHOD Z ILOVICE V ZAHOMCE

VrANIN GLAS - strani OŠ Vransko-tabor

Prvega marca 2014 smo se učenci OŠ 
Vransko-Tabor v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili v Romunijo, v mesto Buzau, 
na izmenjavo v okviru mednarodnega 
projekta ACES. 

Ko smo prispeli, smo si ogledali glavno 
mesto Romunije, Bukarešto. Tam smo 
se najprej odpravili v restavracijo, se 
najedli in se nato odpeljali do njihove-
ga parlamenta. Nato smo po dveh 
urah vožnje prispeli v Buzau, kjer so 
nas starši naših gostiteljev odpeljali do-
mov. 

Drugi dan našega bivanja smo si ime-
li namen ogledati vulkane, ampak 
nam slabo vreme tega ni dopustilo. 
Zato smo se odpravili v nakupovalno 
središče in proti večeru smo se od-
pravili k romunski učenki Madii domov. 
Tam smo gledali filme in se zabavali. 

Tretji dan  smo se ob 11. uri dobili v 
šoli, kjer smo imeli delavnice. Na prvi 
delavnici smo okraševali CD-je, nato 

smo se ob enih pridružili pouku do tret-
je ure. Z gostitelji smo nato odšli do-
mov, kjer smo pojedli kosilo in že smo 
se odpravili h Gabrieli, kjer smo si zopet 
ogledali film in se prijetno družili. 

Četrti dan smo imeli predstavitve o 
sebi, nato smo odšli k pouku in tam 
smo bili do tretje ure. Popoldan smo se 
odpravili v McDonald’s  in se tam do-
bro najedli in pozabavali. 

Peti dan (v sredo) smo imeli nalogo, da 
odgovorimo na vprašanja o projektu in 
da naredimo ilustracije. Ti dve nalogi 
sta nam vzeli dosti časa, zato se nismo 
odpravili k pouku. Domov smo prišli ob 
četrti uri in se ob petih odpravili gledat 
film k Alexsu. 

Šesti dan je bil naš zadnji dan v šoli, 
zato smo bili vsi zelo žalostni. Naša na-
loga pa je bila, da posnamemo filmček. 
Ker smo se želeli posloviti od ostalih 
učencev, ki so nam bili zelo dobri pri-
jatelji, nismo filmčku posvetili velike 

pozornosti. Ampak na koncu se je vse 
dobro izšlo. Ko smo prišli domov, smo 
se morali začeti pripravljati za odhod v 
disko. Tam smo dobili večerjo. Zatem 
smo se odpravili plesat na plesišče. Na 
koncu smo si po podelitvi diplom in maj-
hnih daril ogledali plesno točko. Ker pa 
smo se želeli še družiti, smo se zatem 
odpravili k Madii domov in preživeli 
nepozaben večer. 

V petek smo se ob dveh zjutraj zo-
pet videli, ko smo se morali posloviti. 
Vsi smo bili zelo objokani, ko so nam 
prebrali svoje poslovilno  pismo. Bilo je 
zelo ganljivo. Še na poti do Bukarešte 
smo vsi jokali, potem pa smo čakali na 
let proti Italiji. Ob 11. uri  smo srečno 
prispeli domov, k svojim sošolcem in 
domačim. 

Brina Lencl

OSNOVNA šOLA PROJEKt AcES - izMENJAVA V ROMuNiJi

Pred parlamentom Pri poukuRomunski parlament



9

VrANIN GLAS - strani OŠ Vransko-tabor

Prostovoljci Osnovne šole Vransko-Tabor smo na pustni 
torek obiskali oskrbovance Našega doma.

V torek, 4. marca, smo mlajši prostovoljci  odšli v dom za os-
tarele. Jaz sem bila oblečena v zajčka. Ko smo prišli v dom, 
smo se slekli in oblekli v kostume. V kostumih smo vstopili v 
jedilnico. Notri so nas čakali oskrbovanci doma. Gospa Saša 
je dala glasbo in mi smo plesali. Pridružila sta se nam go-
spoda iz Našega doma. Nekaj časa smo plesali, potem pa 
smo imeli počitek. Oskrbovancem Našega doma smo pos-
tregli s čajem in flancati. Tudi mi smo dobili malo čaja in flan-
cate. Po eni uri smo odšli nazaj v šolo. Meni se je ta pust zdel 
najboljši do sedaj. 

Saša Semprimožnik, 4. a

puSt V DOMu ZA OStArELE

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor smo v 
času zimskih počitnic v okviru projekta 
Popestrimo šolo organizirali prve zim-
ske olimpijske igre. 

Olimpijsko vas smo postavili v učilnicah 
razredne stopnje, kjer so udeleženci 
olimpijskih iger tudi spali. Igre so tra-
jale dva dni, in sicer 24. in 25. februarja 
2014. 

Olimpijske igre so se odvijale v športni 
dvorani. Udeleženci so se pomerili v 
posamičnih ter ekipnih disciplinah.  V 
posamičnih disciplinah so se tekmoval-
ci pomerili v veleslalomu, biatlonu ter 
skokih. V veleslalomu je v kategoriji 1. 
razreda zmagala Janina Kvas, v kate-
goriji 2. razreda Iza Zorenč ter v kate-
goriji 3.-5. razreda Gašper Štancer. 

V biatlonu je v kategoriji 1. razreda 
zmagal Sven Kos, v kategoriji 2. razre-
da Vanesa Stanko ter v kategoriji 3.-5. 
razreda Ajda Cizej. 

V skokih je v kategoriji 1. razreda zma-
gal Matevž Grmšek, v kategoriji 2. 
razreda Nataša Semprimožnik ter v 
kategoriji 3.-5. razreda Zala Križnik. 

V ekipnih disciplinah so se olimpijci po-
merili v boju med dvema ognjema in 
hokeju. V boju med dvema ognjema je 
po hudem boju zmagala ekipa modrih, 
ki so jo sestavljali naslednji tekmovalci: 
Zala Križnik, Ajda Cizej, Vanesa Stanko, 
Janina Kvas, Nataša Semprimožnik in 
Matevž Grmšek. 

V hokeju smo dobili zmagovalca šele 
po kazenskih strelih na gol. Zmagala je 

ekipa oranžnih, ki so jo sestavljali: Nejc 
Šmajs, Domen Dolar, Andraž Štancer, 
Eva Jan, Jana Semprimožnik in Zala 
Lukman. 

Zvečer so olimpijci prejeli odlič-
ja za dosežena mesta ter odličja za 
sodelovanje. 

Naslednji dan je za olimpijce sledil 
počitek ter ogled kraja. Odšli so na 
sprehod do igrišča v Prekopi, kjer so se 
igrali različne igre. 

Po končanih I. zimskih olimpijskih ig-
rah na Osnovni šoli Vransko-Tabor so 
olimpijci zadovoljni odšli domov. Po-
vedali so, da se na olimpijske igre na 
Osnovno šolo Vransko-Tabor še vrnejo. 

 Katja Završnik

i. ziMSKE OLiMPiJSKE igRE NA OSNOVNi šOLi VRANSKO-tAbOR

V oddelku 2-3 smo se februarja za nekaj 
časa spremenili v palčke – navihane, ra-
dovedne in nasmejane. 

Brali in spoznavali smo različne prav-
ljice, kjer nastopajo palčki. Pravljico 
Polonce Kovač o malem medu, ki mu 
palček prinese dudo, pa so otroci 
poskušali pripovedovati sami. Nauči-
li smo se pesem Nagajivi škratek, jo 
spremljali z glasbili in glasno peli. Ve-
liko smo rajali ter se hkrati naučili ple-
sne gibe pesmi Enkrat je bil en škrat. 

Večkrat smo odšli v deželo palčkov, 
se preoblekli, skrivali ter igrali gibalno 
igro “lisička in palčki”, kjer so se morali 
palčki ob določeni glasbi skriti pred li-
sico. Otroci so izdelali prstne lutke, jim 
narisali obraz, rezali mos gumo ter jo 
lepili na palčkovo kapo. Palčki so nam 
bili vsem zelo všeč, zato jih bomo ob 
lepem vremenu obiskali še v gozdu in 
jim tam izdelali majhno hiško. 

Branka Kramar in Olga Slapnik

ENkrAt JE BIL EN ŠkrAt …
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»Čudo vseh čudes, bilo je pa to zares,« pravi Mižek Figa. »Na 
pustno soboto  smo imeli  na osnovni šoli Vransko–Tabor 
prav nenavadne obiskovalce.«

V 1. a  sta dve veliki beli miški vodili PRAVLJIČNA BITJA.  Med 
njimi je bil tudi ris,  ogrožena živalska vrsta. 

SIVE MIŠKE iz 2. a so  si takole pele po šolskem hodniku:  
»S počitnic smo prišli, v miške preoblečeni smo vsi. 
Mi smo male sive miške, saj nas vsi poznajo. 
Naše stare hiške luknji dve imajo. 
Skozi prvo luknjo veter se podi, 
a pri drugi luknji črni muc preži. 
Zato zdaj hitimo, da pred  mucom zbežimo.« 

Srečali smo PISANE PAPIGE iz 2. b, ki so se nam predstavile: 
»Danes namesto 2. b so v šolo priletele pisane papige. 
Ker mi bi radi se učili, smo jih na ulico spustili. 
Če boste hitri, duhoviti, vam uspe jih uloviti.« 

Iz ljubljanskega živalskega vrta so na vransko šolo prišli 
RISI IN GAMSI iz 3. a in b ter nam zaupali: 
»Prav za pustni karneval so nas izpustili iz živalskega vrta v 
Ljubljani. Da pa se nam ne bi kaj zgodilo, so z nami naši skr-
bniki.« 

Po hodniku so se podile DIVJE ŽIVALI iz 4. a in kričale:  
»Smo zajci, tigri, mački, medvedi, jeleni, orli, ježi, žabe, ping-
vini, pajki … Se nas kaj bojite? Dajte nam krofe in bomo čisto 
prijazni.« 

Skoraj pod stropom so »letali« PLANINSKI ORLI iz 5. a.  Ko  
smo jih skušali ujeti, so povedali:  
»Planínski orel je ena izmed najbolj znanih ptic roparic na 
svetu. Odrasel ptič meri od kljuna do repa do 90 cm, čez krila 
pa tudi več kot dva metra. Lovi predvsem manjše sesalce in 
večje ptiče. Gnezdi v odročnih planinskih predelih, navadno 
na skalni polici. Je največji ptič, ki živi v Sloveniji, in je povsod 
zavarovan. 

Prav ponosni smo tudi na naše slovenske orle, skakalce, ki 
zastopajo našo državo v poletih.« 

Med klopmi v 5. b so švigale SIVE IN ČRNE MIŠI ter si 
prepevale:  
»Smo nagajive in poredne miši. Rade imamo sir, danes pa še 
prav posebej tudi krofe.« 
ARE iz 6. a so se šopirile:  
»Mi are smo, za vsemi ponavljamo. 
Pisane smo kot mavrica, 
zanimive smo kot pravljica. 
Oreščke si razdelimo, lupine vam podarimo.« 

V fiziki smo naleteli na pravi gozdni direndaj. Uprizorile so 
ga DIVJE ŽIVALI, ki jih je med drevesoma lovil lovec iz 7. a: 
»Mi smo gozdne živali, lovec nas včasih napali. 
Ker se preveč razmnožujemo, nas lovci razredčujejo. 
Če v gozdu nas zmanjka, v ekosistemu nekaj manjka.« 

Pomladni veter je k nam prinesel TRAVNIŠKE ŽIVALI iz  8. a 
in b. Povedale so, zakaj so pomembne: 
»Čebelice že pridno nabiramo med. Pikapolonice in njihovih 
7 pik k vam prinašamo srečo, metuljčki pa s čudovitimi krili 
barvamo travnike. Jaz sem polž in se počasi premikam. Žal 
pa so z nami tudi insekti, ki ne prinašajo nič dobrega …« 

V 9. a je prišla ljubka GOSENICA, ki je povedala: 
»Kmalu bom dovolj velika in odrasla, da se zabubim in preo-
brazim v metulja ter odletim  v srednjo šolo.« 

V 9. b pa so priskakljali ZAJCI, ki so si prepevali: 
»9. b pa zajci smo, veselo skačemo, še malo in odskakljali 
bomo v srednjo šolo.« 

Vsa ta pisana druščina se je iz šole odpravila v trg Vransko 
in se predstavila še obiskovalcem pustnega karnevala. Res 
so bili imenitni. 

Katja Završnik

 OSNOVNO šOLO VRANSKO-tAbOR SO  LEtOS zA PuStA ObiSKALE  
RAzLiČNE zANiMiVE ŽiVALi …

Zajci iz 9. b

Miške iz 2. aDivje živali iz 4. a Pisane papige iz 2. b

Travniške živali iz 8. a 
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Tako pojejo Indijanci, ko vabijo druge 
Indijance, da jim pomagajo pripraviti 
obed. V začetku februarja smo tudi v 
skupini 3-4 postali čisto pravi Indijanci. 
Zavihali smo rokave in si najprej izdelali 
vse potrebne indijanske pripomočke: 
perjanico, indijansko obleko, indijan-
sko glasbilo »padajoči dež« in indijan-
ske ogrlice. Kar sredi igralnice smo 
postavili dva indijanska šotora (tipija), 
ob njih plesali na indijansko glasbo, ig-

rali na inštrumente in prepevali pesem 
Hipo etata – e. »Moški del« skupine je 
velikokrat odšel na lov na bizone ali 
divje konje. »Ženski del« skupine pa je 
poskrbel, da je bilo  v tipijih vse lepo po-
spravljeno in pripravljeno dovolj hrane 
za vse. Vsi skupaj smo se držali indijan-
skih zapovedi, da moramo slediti ritmu 
narave, v njej uživati in si vzeti samo 
toliko, kolikor potrebujemo. 

Brigita Reberšek

hiPO EtAtA – E

V torek, 18. 2. 2014, smo si ogledali glas-
beno pravljico »V NESREČI SPOZNAŠ 
PRIJATELJA«, v izvedbi dijakov Gimna-
zije Celje - Center pod  mentorstvom 
ge. Anje Mlakar. Glasbeno pravljico so 
ponazorili s prisrčnimi, ročno izdelani-

mi lutkami. Ves čas so dijaki predstavo 
spremljali z orffovimi inštrumenti, pet-
jem in plesom. Dogodek smo zaključili 
s petjem otroških pesmi ob spremlja-
vi kitare. Tako otroci kot strokovne 
delavke smo bili navdušeni nad iz-

vedbo pravljice ter ustvarjalnostjo in 
pozitivno energijo dijakov. Vsem nas-
topajočim se lepo zahvaljujemo za zelo 
prijetno predstavo. 

Branka Kramar in Maja Gams

gLASbENA PRAVLJicA: V NESREČi SPOzNAš PRiJAtELJA

Tigri in gamsi iz 3. a

Gosenica iz 9. a

Pravljična bitja iz 1. a Orli iz 5. aSive miške iz 5. b

Gozdne živali iz 2. a

Are iz 6. a
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iz ŽiVLJENJA DRuštEV

kD VrANI VrANSkO
Na žalost je posledice krize v državi 
možno čutiti na vseh področjih. Izjema 
nismo niti društva, neprofitne orga-
nizacije, ki delujemo v dobro občanov. 
Nič drugače ni v Košarkarskem društvu 
Vrani Vransko, v katerem se za svo-
je delovanje v zadnjih sezonah lahko 
zahvalimo izključno Občini Vransko. 
Ampak to ni črnogled sestavek o tem, 
»kako ni in bi moralo biti«. 

V društvu smo uspeli kljub minimalnim 
sredstvom postaviti odličen plan dela 
in svoje delovanje iz leta v leto širili in 
izpopolnjevali. Pospešeno smo začeli 
delati z mladimi košarkarji in košarka-
ricami na OŠ Vransko. Vsakodnevne 
treninge košarke obiskuje okoli 50 
učencev in učenk. V prihodnjem šol-
skem letu bodo nastopili v državni 
košarkarski ligi selekcij U-10, U-12 in 
U-14 pod okriljem Košarkarske zveze 
Slovenije. Članska ekipa deluje že sed-

mo sezono, vanjo pa je vključenih ved-
no več domačih fantov. 

Dobro delo ni ostalo neopaženo niti 
podžupanu Aleksandru Reberšku. 
»Vlaganje v mlade v svojem rodnem 
kraju se mi je vedno zdelo primarnega 
pomena. Stvari, ki se jih fantje in dekle-
ta naučijo ob športnem udejstvovanju, 
presegajo okvire posameznih športnih 
panog. Tu gre za vseživljenjsko učenje, 
razvijanje delovnih navad, druženje z 
vrstniki in sodelovanje v skupini, grad-
njo karakterja in še in še ...« pove Aleks, 
ki je velikodušno doniral 1500 evrov iz 
svojih podžupanskih plač. S temi sred-
stvi bomo v društvu pokrili stroške 
prijavnin v ligaška tekmovanja vseh 
selekcij. 

Člani društva Vrani Vransko se Aleksan-
dru najlepše zahvaljujemo. 

REDNA LEtNA SKuPšČiNA LD VRANSKO
Svoje poročilo bom strnil predvsem na 
poročanje o splošnem delovanju naše 
LD v letu 2013, kajti ostale podatke o 
delovanju naše LD boste izvedeli iz po-
ročil drugih članov UO LD.

V preteklem letu se je aktivnost naše-
ga članstva gibala predvsem v okvirih 
gospodarskega, strelskega in finančne-
ga plana za tekoče leto. V začetku leta 
smo še izvajali skupne pogone na divje 
prašiče in bili dokaj uspešni. V spom-
ladanskem času smo imeli veliko dela 
s sanacijo škode, ki so jo povzročili divji 
prašiči, in smo s svojim delom precej 
pripomogli k zmanjšanju plačil za pov-
zročeno škodo, predvsem na travnikih. 
Po revirjih smo oskrbovali  krmišča 
in založili obstoječe solnice, naredili 
pa smo tudi precej novih. Izdelano je 
bilo predvideno število visokih prež in 
opravljali smo planirano delo po revir-
jih. 

Na velikonočni ponedeljek smo zopet 
organizirali meddružinsko strelsko tek-
mo s puškami velikega kalibra na tako 
imenovani velikonočni pirh. Udeležba 
je bila kljub slabemu vremenu zado-
voljiva in tekma uspešno izpeljana. Tu 
gre pohvala strelskemu referentu An-
dreju Jagru in seveda vsem članom, 
ki so na tej prireditvi sodelovali, da je 
tekmovanje potekalo nemoteno in na 
nivoju. To  tekmo nameravamo tudi 
v bodoče organizirati  in s tem naj bi 
postala tradicionalna za našo LD. 

Pred lovom na srnjad smo opravili ob-

vezno nastrelitev pušk risanic, ki jih 
člani uporabljamo za lov na parkljas-
to divjad. Nastrelitev je potekala na 
našem strelišču pri lovskem domu, 
udeležili pa so se je vsi člani, ki izvajajo 
lov na parkljasto divjad, tako individu-
alno kakor tudi na skupnih pogonih. 
Vsak, ki je nastrel  opravil uspešno, je 
od strelskega referenta prejel potr-
dilo v obliki kartončka z navedenimi 
puškami pripadajočega kalibra. 

 V maju smo gostili tri lovske goste iz 
Avstrije, ki so uplenili tri trofejne  sr-
njake, od katerih je bil eden v bronas-
tem nagradnem razredu. Naj  pri tem 
dodam, da vsako leto planiramo za 
lovski turizem pet do šest trofejnih sr-
njakov, to pa predvsem zato, ker takrat 
nimamo nobenih prilivov denarja, ki ga 
nujno potrebujemo za delovanje naše 
LD. Tu je na prvem mestu poplačilo 
škode po divjadi, nabava sredstev za 
sanacijo škode v obliki travniškega 
semena, umetnega gnojila in raznih 
odvračal  ter dru-
ge obveznosti pri 
lovskem domu in 
lovski organizaciji. 

V jesenskem času 
pa smo aktivno lo-
vili divjad, ki smo jo 
po predvidenem
letnem načrtu tu-
di z odstrelom ko-
ličinsko in struk-
turno realizirali ali 
odvzeli iz lovišča. 

Zaradi neugodnih vremenskih razmer 
(ni bilo snega) smo na skupnih lovih 
imeli precej skromen uspeh, razen z 
nekaj izjemami  na  lovih, ki so bili zelo 
uspešni, tako da smo pri divjih prašičih 
dosegli predvideni dopustni primanj-
kljaj do 100 % realizacije. Tudi pri drugih 
vrstah smo dosegli dobre rezultate in 
bili na bazenskem pregledu pohvaljeni. 

Letos se  izteka mandat UO In NO ter 
disciplinski komisiji. Naj  svoje poročilo 
sklenem z zahvalo članom UO za do-
bro sodelovanje in aktivno delo v UO in 
tudi v svojih resorjih.  

Zahvala pa gre tudi vsem lovcem naše 
LD, ki so s svojim delom  prispevali, da 
je družina uspešno in pozitivno delova-
la. 

Novoizvoljenim organom LD želim v 
bodočem mandatu obilo uspeha pri 
opravljanju njihovih funkcij. 

Lovski pozdrav    
starešina  Vojko Križnik
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. marec 2014               Številka 38/2014         

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije 

2. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč 
družini na domu v Občini Vransko za leto 2014 

3. LETNI NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2014 

ZAPISNIKI 

4. ZAPISNIK 19. redne seje Občinskega sveta 
 
5. ZAPISNIK 13. korespondenčne seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
 
6. ZAPISNIK 14. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
 
7. ZAPISNIK 5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami 

OBVESTILA 
 
8. POZIV lastnikom gozdov ob lokalnih cestah, javnih 
poteh in gozdnih cestah 
  

A K T I 

1. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena, v povezavi z 10. 
členom Statuta Občine (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski svet Občine 
Vransko na 19. redni seji dne 18.03.2014 sprejel naslednji 

S K L E P  
o imenovanju Občinske volilne komisije 

I. 

Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji 
sestavi: 

Predsednica:    
Brigita MIKLAVC, Vransko 179, 3305 Vransko 

Namestnik predsednice:         
Miha PEČOVNIK, Vransko 95 B, 3305 Vransko 

Članica:         
Brigita GOSAK,  Čeplje 3a, 3305 Vransko 

Namestnik članice:       
Rafael NOVAK,  Zajasovnik 14, 3305 Vransko 

Članica:        
Apolonija SEMPRIMOŽNIK,  Jeronim 33, 3305 Vransko 

Namestnik članice:       
Jože SEMPRIMOŽNIK,  Jeronim 33, 3305 Vransko 

Članica:            
Ludvika ČULK, Vransko 89, 3305 Vransko  

Namestnica članice:     
Stanislava JERAM GORENŠEK,  Vransko 130b, 3305 Vransko 

II. 

Mandat komisije je štiri leta in prične teči z dnem imenovanja. 

III. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 0410/2014                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v Občini Vransko za leto 2014 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 
57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 126/06, 
8/07, 51/08, 5/09, 6/12 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski svet Občine Vransko 
na  19. redni seji dne 18.03.2014 sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč družini na domu 

v Občini Vransko za leto 2014 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v višini 12,68 EUR na uro storitve od 
01.03.2014 dalje. 
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2. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 8,37 
EUR/uro. 

3. 

Cena za uporabnike storitve je 4,31 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o 
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno 
delo.  

4. 

Cena za samoplačnike je 12,68 € na uro. 

5. 

Polna/ekonomska cena storitve z upoštevanjem subvencije RS 
v višini 3,42 € na uro znaša 16,10 € na uro. 

6. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 1221/2014-1                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
3. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vransko za leto 2014 

Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10 
75/12, 47/13-ZDU-1G), 7. člena  Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. 
RS, št. 34/11), 13. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 
11/11-UPB4 (14/13 popr.) in dopolnitve) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št, 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko 
na 19. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel naslednji 

L E T N I   N A Č R T  
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za 

leto 2014 

 
Pridobivanje nepremičnega premoženja: 
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Javna pot  
na 
območju 
Brodov  

ID 2271968, 
parc. št. 632/2, 
k.o. Tešova, 
305 m2 

2135 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture 
do stan. 
objektov  

še ni 
realizirano 

Javna pot 
Podgozd - 
Inde 

ID 2384760, 
parc. št. 11/1, 
k.o.   Vransko, 
ID 369374,  

Vrednost ni 
ocenjena, 
predhodno je 
potrebna 

Nakup zemljišč  
za ureditev 
infrastrukture- 

še ni 
realizirano 

parc. št. 292/1, 
k.o.  Vransko, 
ID 2552987, 
parc. št. 
1292/5, k.o. 
Vransko, 

parcelacija, most pri Inde 

 

Podgozd - 
Inde 

ID 2444120, 
parc. št. 785/4, 
k.o. Vransko v 
izmeri 505 m2 

1650 € Nakup zemljišč  
za ureditev 
infrastrukture, 
prenos 
lastništva iz 
RS, zemljišče 
namenjeno za 
menjavo  

še ni 
realizirano 

Lokalna 
cesta 
Ropasija 

ID 1597024, 
parc. št. 
1077/3, 
ID 1764743, 
parc. št. 
1077/5, 
ID 4285041, 
parc. št. 
1080/2, 
ID 3613206, 
parc. št. 
1080/3, 
ID 1093872, 
parc. št. 1083  
vse k.o. 
Jeronim 

Ne odplačen 
prenos, 
predhodno je 
potrebna 
parcelacija, 

Pridobitev 
zemljišča  za 
ureditev 
infrastrukture 
po katerem 
poteka LC 
Vransko- Čreta 

še ni 
realizirano 

Javna pot 
Videm 

ID 2125827, 
parc.št. 368/2, 
ID 4645272, 
parc.št. 369/3, 
ID 950808, 
parc.št. 371/2, 
vse k.o. 
Vransko  
skupaj v izmeri 
427 m2 

Ocenjena 
odškodnina 
za zemljišče 
sodišča 

Pridobitev 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture 
postopek 
razlastitve UE 
Žalec 

 še ni 
realizirano 

 

Stavbno 
zemljišče 
z delom 
stavbe 
Brode 24 

ID 3500395 
,parc.št. 
810/2,k.o. 
Tešova, 384 m2 
ID 4172694, 
parc. št. 
810/3,k.o. 
Tešova, 490 m2 
ID 917942, 
parc. št. 
634/1,k.o. 
Tešova, 414 m2 

Ne odplačen 
prenos 
lastnikov 
Nastran 

3020 € 
vrednost 
brez III etaže  
večstan. 
objekta 

 

Podstrešje III 
etaža 

Brode 24 in 
zemljišče okrog 
graščine  

v postopku 
podpisa 
pogodbe 

 

še ni 
realizirano 

Kmetijsko 
zemljišče 

ID 2484082, 
parc.št. 
688/3,k.o. 
Prekopa 

Potrebna 
parcelacija  

(okvirno 32 
m2) 

Pridobitev del 
zemljišča za 
cesto za 
počasni promet 
Brode – Čeplje) 
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Razpolaganje z nepremičnim premoženjem: 
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Kmetijsko 
zemljišče 

Delež 1/5  
(Rajovec) 

ID 4903681 
parc. št. 10/0, 
k.o. Jeronim 
ID 3224403 
parc.št. 5/2, 
k.o. Jeronim 
ID 4274564 
parc. št. 330/3, 
k.o. Jeronim 

2189 m2 

  
779 m2 

 
 155 m2 

Skupna 
vrednost 
deleža 1/5 je  

927,00 € 

Občina ne 
potrebuje 
kmetijsko 
zemljišče 

 Stavbno 
zemljišče 
(stara usnarna 
-  poslovna 
stavba) 

ID 2752535 
parc. št. 
232/1,.k.o. 
Vransko  

404 m2 80.000,00 € Občina ne 
potrebuje 
poslovne 
stavbe 

 Menjava 
zemljišč med 
Občino 
Vransko in 
Vujasinović 

ID 6223529 
parc. 
št.395/5,k.o. 
Vransko 
ID 6223531 
parc. št. 
382/13,  k.o. 
Vransko 
ID 5832709 
parc. št. del 
769/2,k.o. 
Vransko 

242 m2 

 
 
219 m2 

 
 
406 m2 

242 € 

 
 
233 € 

 
 
686 € 

Občina  bi 
opuščeno 
javno pot 
zamenjala za 
zemljišče in 
dostopno pot 
k rezervoarju  
na Gorici  

 Menjava 
kmetijskega 
zemljišča med 
Občino 
Vransko in 
Maček (plaz- 
deponija) 

Parc. št. 
665/24, k.o. 
Prekopa 
Parc. št. 
665/25, k.o. 
Prekopa 
Parc. št. 
1310/9, k.o. 
Prekopa 

51 m2 

 
 
215 m2 

 
215 m2 

Postopek 
izdaje 
odločbe 
GURS 

 in izdelave 
cenitve 

Menjava se 
izvede za del 
zemljišča na 
plazu 
Stopnik  za 
del 
opuščene 
ceste 
Prapreče 

Del stavbno in 
del kmetijsko 
zemljišče (Selo 
pri Vranskem 
pri Klopčič 

ID parc. št. 
498, .k.o. 
Tešova, 
ID parc.št. 499, 
k.o. Tešova, 

2086 m2 

 
834 m2 

11.785,00 € 

 
1.201,00 € 

Občina ne 
potrebuje  
zemljišča 

  
 
Številka: 410/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 3. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki je bila v torek 18. marca, ob 19. uri v dvorani 

Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 
Vransko 66a. 

 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
 
- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, Nataša 
Juhart, Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Jože Matko, 
Aleksander Reberšek, Anton Homšak, Nataša Urankar, Marjan 
Pečovnik;  
- opr. odsotni člani obč.  sveta: Anica Bogataj  
- Občina Vransko:Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar, 
direktorica OU in Mateja Godler; 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik:  opr. odsoten 
- ostali prisotni: Zavod Sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik, 
direktorica 
- predstavniki medijev: Ksenija Rozman (VTV, Utrip) 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 
10 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

Sprejem dnevnega reda: 
 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda 19. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer tako, da se na 
dnevni red uvrsti nova točka 10 dnevnega reda, ki se glasi: 
"Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske koče na 
Čreti ".  

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato 
sledi glasovanje za razširitev dnevnega reda z novo točko 10: 
10 glasov ZA  in glasovanje o celotnem dnevnem redu: 10 
glasov ZA. 

Sklep št. 323 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 19. redne 
seje z novo točko 10 »Sklep o sofinanciranju del za razširitev 
planinske koče na Čreti«. 

Sklep št. 324 
Sprejme se naslednji dnevni red  19. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 
19.11.2013 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu  
5. Poročilo koncesionarja o izvajanju socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2013 in predstavitev 
programa dela za leto 2014 
6. Sklep o sprejem načrta ravnanja s premoženjem občine za 
leto 2014 
7. Sklep o podaljšanju roka plačila komunalnega prispevka 
STV d.o.o.  
8. Volitve in Imenovanja 
8.1. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
8.2. Soglasje k imenovanju direktorja ZD dr. Jožeta Potrate 
Žalec 
8.3. Soglasje k imenovanju predstavnika v svet JZ UPI LU 
Žalec 
9. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2013 
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10. Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske koče na 
Čreti  
11. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z 
dne 18.11.2013 

Na predloženi zapisnik 18. redne seje pripomb ni bilo, zato 
sledi glasovanje za potrditev: - 10 glasov ZA potrditev 
zapisnika 18. redne seje z dne 18.11.2013 

Sklep št. 325 
Potrdi se zapisnik 18. redne seje z dne 18.11.2013 v 
predloženem besedilu. 

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

Svetniki so podali naslednje pobude, vprašanja in  predloge, na 
katere je na seji  odgovarjal župan. 

a)Jože Matko vpraša, ali lahko  po zimski sezoni in žledu 
pričakujemo sanacijo cest. 

Župan: k nujnemu vzdrževanju cest se bo seveda pristopilo; 
21.3.2014 bo ogled regijske komisije glede škode po žledu; 
občina je prijavila za 121.000 EUR škode na infrastrukturi in 
25.000 intervencijskih stroškov ter pozvala lastnike zemljišč, da 
podrta drevesa in vejevje odstranijo s cestnega telesa; podana 
je informacija o sprejemu Zakona o ukrepih za odpravljanje 
posledic po žledu, ki predvideva tudi možnost zaposlovanja za 
pomoč pri odpravi škode v gozdovih za kmetijska 
gospodinjstva, vendar pa ima občina samo vlogo posrednika. 

b) Natašo Urankar zanima,  ali bo tudi v Občini Vransko tečaj 
za delo v gozdu? 

Župan: da, zadeva je v pristojnosti JGS, tudi Gasilska zveza bo 
organizirala tečaje, v katerih se bodo usposobili tudi gasilci. 

c) Ivan Kokovnik  izrazi mnenje, da bo največje povpraševanje 
po sekačih in povpraša, zakaj je na cesti Jevše – cestninska 
postaja pri »križu« vedno vedno velika udarna jama polna 
vode, tako, da je ta sicer frekventna cesta vedno slabo 
prevozna. 

Župan: verjetno res, vendar zakon predvideva pomoč pri lažjih 
delih kot so čiščenje, odstranjevanje vejevja, priprava zemljišča 
za sajenje, pogozdovanje ipd. 

Glede omenjenega ovinka in velike jame z zastalo meteorno 
vodo pa pove, da to drži, ne glede na to, da je naš 
koncesionar, ki vzdržuje lokalne ceste in javne poti, večkrat 
uredil odvodnjavanje in saniral udarno jamo, lastniki sosednjih 
parcel jarek za odvodnjavanje takoj zasujejo. Takoj bom odredil 
izkop dovolj globokega kanala za odvod zastalih meteornih 
voda, po zemljišču, ki je last Občine Vransko. Menim, da bo ta 
problem s tem trajno rešen. 

č) Anton Homšak: korito Bolske, predvsem na Ilovici, je po 
žledu čisto polno, ali je predvideno čiščenje? 

Župan: vzdrževanje je v pristojnosti ARSO, najnujnejše pa 
bomo verjetno morali postoriti sami; občina bo s tem seznanila 
rečno nadzorno službo. 

d) Marjan Pečovnik predlaga, da se ZD Žalec pozove, da 
zagotovi v ZP Vransko  na razpolago voziček za prevoz  
bolnikov; marsikateri bolnik težko prehodi pot od parkirišča do 
ambulante in voziček bi bil spremljevalcem bolnikov v veliko 
olajšanje; zanima ga tudi, ali se bo odstranil kostanj (ki je v zelo 
slabem stanju) pri KD Vransko. 

Na prvo predlog se je takoj odzvala ga. Mojca Hrastnik, ki je 
zagotovila, da bo  ustrezen voziček dal Zavod Sv. Rafaela 
Vransko, in bo lahko na razpolago v notranjem vhodu ZP 
Vransko. 

Župan v nadaljevanju pove, da si je kostanj ogledal in je le ta 
ozelenel, zato se za enkrat še ne bo odstranil.  

e) Janez Lencl predlaga, da občina po izgradnji  infrastrukture 
v Prekopi poda celovito pisno informacijo gospodinjstvom, kaj 
konkretno še morajo narediti; Predlog je sprejet, župan pa 
poda informacijo, da je bil opravljen kvalitetni in tehnični 
pregled ter, da v roku 30 dni pričakujemo uporabno dovoljenje 
(za 36 hišnih priključkov) 

f) Aleksander Reberšek predlaga, da občina investitorju 
ponovno pošlje urgenco za odstranitev gradbenih odpadkov, ki 
kazijo podobo naselja Čeplje v nadaljevanju pa na kratko 
predstavi aplikacijo iHELP – projekta Srcu prijazna občina, ki 
ponuja varnost občanov doma in na poti. 

Župan pove, da je na trgu veliko ponudnikov podobnih aplikacij 
in bi v primeru pozitivne odločitve bilo potrebno izvesti javno 
naročilo za izbiro najugodnejšega. Direktorica zavoda pa 
prisotne seznani, da se je zavod prijavil na javni razpis ter da 
morajo počakati na odločitev. V kolikor bo le ta pozitivna, bi 
lahko vključili vse uporabnike pomoči na domu in še nekaj oseb 
iz  ostalih rizičnih skupin. 

g) Justin Sedeljšak vpraša, ali se bodo urejevale tudi bankine 
in da je potrebno ponovno postaviti prometni znak omejitev 
hitrosti na Vologi. 

Župan: da, bankine se bodo urejevale, zahtevo po postavitvi 
manjkajoče prometne signalizacije pa bomo prenesli 
Energetiki-Projekt. 

Ad3 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 

Obrazložitev s predlogom sklepa poda župan. Pove, da je v  
grafičnem delu Občinskega prostorskega  načrta Občine 
Vransko  prišlo do napake pri uvrstitvi sosednjih zemljišč parc. 
št. 1001/1 in 1002, obe k.o. Prekopa, v namensko rabo. 
Namesto dela zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa, je bil v 
namensko rabo »Površine razpršene poselitve – A« uvrščen 
del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa. S predlaganim 
tehničnim popravkom se ta napaka odpravi po predpisanem 
postopku z javno razgrnitvijo, v času katere je možno podati 
pripombe. Sledi ponovna obravnava in sprejem na občinskem 
svetu. 

Nato pozove k razpravi. Ker se nihče ne oglasi k besedi, župan 
poda predlog sklepa na glasovanje: 10 glasov ZA. 
 
Sklep št. 326 
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženi 
obliki in vsebini. 

Ad4 Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu 

Po uvodnih besedah župan preda besedo direktorici Zavoda 
Sv. Rafaela Vransko, ki v nadaljevanju podrobno predstavi 
predlog cene socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu, ki so ga kot koncesionar vsako leto dolžni v potrditev 
predložiti občinskemu svetu. Poudari, da je predlog cene za 
uporabnike nižji zaradi subvencije RS (javna dela), za 2,4 % pa 
bo po novem višja cena storitev ob nedeljah in praznikih.  

Župan odpre razpravo: vprašanj ni bilo. 
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Sledi glasovanje za potrditev predložene cene storitev: 10 
glasov ZA. 

Sklep št. 327 
Občinski svet daje soglasje k ceni  socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v višini 12,68 €, z veljavnostjo od 
01.03.2014 do sprejema nove. 

Subvencija iz proračuna občine znaša 8,37 €, cena za 
uporabnike storitve je 4,31 € na uro.  

Cena za samoplačnike je 12,68 € na uro. 

Polna/ekonomska cena storitve z upoštevanjem subvencije RS 
v višini 3,42 € na uro znaša 16,10 € na uro. 

Ad5 Poročilo koncesionarja o izvajanju socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2013 in 
predstavitev programa dela za leto 2014 
 
Poročilo za leto 2013 in program dela za 2014  poda direktorica  
Zavoda sv. Rafaela Vransko ga. Mojca Hrastnik. Pove, da se je 
pa obseg storitev (opravljene ure)  glede na leto poprej 
zmanjšal za 1/3 ter, da je bil finančni rezultat na pomoči na 
domu negativen. Izgubo bodo pokrili iz drugih dejavnosti. 
Zavod 1 x letno opravi tudi evalvacijo storitev pri uporabnikih. V 
letu 2013 ni bilo nobene pritožbe. Za leto 2014 predvidevajo 
povečanje obsega ur, izvedbo določenih dodatnih projektov, 
predvsem pa je bistvo kontinuirano zagotavljanje kvalitetnih 
storitev. 

V razpravi, ki je sledila, je sodeloval Aleksander Reberšek . 

Glasovanje o predlogu sklepa: 10 x ZA 

Sklep št .328 
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 2013 v obliki 
in vsebini ,  kot ga je pripravil koncesionar  Zavod sv. Rafaela 
Vransko. 

Občinski svet se je seznanil s programom dela zavoda za 
tekoče leto 2014. 

Ad6 Sklep o sprejem načrta ravnanja s premoženjem 
občine za leto 2014 
 
Obrazložitev predloga letnega načrta ravnanja s premoženjem 
za vsako posamezno točko poda župan. Predlo da nato v 
obravnavo. Pozivu k razpravi se ne odzove nihče, zato sledi 
glasovanje o predlogu sklepa : 10 glasov ZA. 
 
Sklep št. 329 
Sprejme se Letni načrt ravnanja s premoženjem občine 
Vransko za leto 2014 v predloženem besedilu. 

Ad7 Sklep o podaljšanju roka plačila komunalnega 
prispevka STV d.o.o. 

Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa predsednik 
pristojnega odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami Jože Matko svetnike seznani s pozitivnim 
mnenjem odbora, ki se je do predloga sklepa opredelil na seji 
dne 12.3.2014.  K razpravi se ne priglasi nihče, zato sledi 
glasovanje za potrditev predloga sklepa: 10 glasov ZA. 

Sklep  št. 330 
Občinski svet soglaša , da se investitorju STV d.o.o. Portorož 
podaljšana rok plačila drugega obroka odmerjenega 
komunalnega prispevka za načrtovano stanovanjsko naselje 
Vile Domino v Čepljah, do 31. 12. 2014. 

 

Ad8 Volitve in Imenovanja 

Obrazložitev  in predloge sklepov komisije k točki 8, ki jih je 
komisija sprejela na seji dne 17.3.2014 ,  poda predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja volitve, imenovanja in 
priznanja Janez Lencl. Nato je soglasno sprejet predlog, da se 
odpre razprava za celotno točko 8 , ki ji sledi glasovanje o 
vsakem posamičnem predlogu sklepa. K razpravi se ne priglasi 
nihče, zato sledi glasovanje. 

8.1. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju OVK: 
10 glasov ZA. 

Sklep  št. 331 
Imenuje se Občinska volilna komisija za obdobje 4 let v 
naslednji sestavi: 

1. Brigita Miklavc,  Vransko 179, Vransko – predsednica 
2. Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za nam. 

predsednice 
3. Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko – članica 
4. Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – nam. članice 
5. Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – članica 
6. Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – nam. članice 
7. Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – članica 
8. Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – nam. 
članice 

 
8.2. Soglasje k imenovanju direktorja ZD dr. Jožeta Potrate 
Žalec 

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju 
direktorja: 10 glasov ZA. 

Sklep  št. 332 
Občinski svet daje soglasje k imenovanju Marjana Golobu, 
univ. dipl. ekon., Velenjska 9, 3310n Žalec, za  direktorja JZ ZD 
dr. Jožeta Potrate Žalec,  za  mandatno dobo 4 let. 

8.3. Soglasje k imenovanju predstavnika v svet JZ UPI LU 
Žalec 

- glasovanje za potrditev predloga sklepa o imenovanju člana v 
Svet zavoda UPI: 10 glasov ZA. 

Sklep  št. 333 
Občinski svet soglaša z  imenovanjem dr. Marovt Janka, 
Braslovče 1, 3314 Braslovče, za člana Sveta zavoda UPI LU 
Žalec, za mandatno obdobje 4 let. 

Ad9 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2013 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Janez Lencl svetnike seznani s 
prispelimi predlogi, ki jih je komisija obravnavala ter ugotovila, 
da so prispeli v roku in so skladni z razpisnimi pogoji, zato jih 
daje občinskemu svetu v potrditev. Razprave ni bilo. Sledi 
glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 x ZA. 

Sklep  št. 334 
Občinskemu svetu sprejema sklep,  da se  za leto 2013 
podelijo priznanja Občine Vransko kot sledi: 

1. PLAKETO Občine Vransko 
 

Košarkarskemu klubu  VRANI Vransko – za večletno 
uspešno delo na področju športa, vzgoji mladih in promociji 
občine 
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2.  PRIZNANJA Občine Vransko 

2.1.  Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko - za 
nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko 
starejših in bolnih ljudi 

2.2. POŽARNI BRAMBI VRANSKO - za ohranjanje in 
promocijo gasilske tradicije in dediščine 

2.3. Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor - 
za večletno uspešno delovanje in promocijo 
prostovoljstva 

2.4. Mateji Todorovski,  prof. razrednega pouka – za   
izjemno uspešno vodenje mednarodnih partnerskih 
projektov OŠ Vransko – Tabor, promocijo šole in 
občine 
 

Ad10  Sklep o sofinanciranju del za razširitev planinske 
koče na Čreti  

Obrazložitev poda župan. Poudari, da je planinska koča na 
Čreti izjemno pomemben del turistične ponudbe Občine 
Vransko. Kvalitetna oskrba vse številčnejših pohodnikov, 
kolesarjev in drugih gostov je nesporno v interesu občanov in 
občine Vransko in predstavlja potreben in nujen pogoj za še 
hitrejši razvoj tovrstne turistične ponudbe. V razpravi sta 
sodelovala Janez Lenc in Ivan Kokovnik. Glasovanje za 
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA 

Sklep  št. 335 
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za izvedbo 
razširitve planinske koče na Čreti v breme proračuna Občine 
Vransko za leto 2014 nameni 4000,00 €. 

Ad11 Obravnava vloge Monike Marn 

Po obravnavi so svetniki glasovali o predlogu sklepa, da se 
vlogi ugodi: 10 x ZA. 

Sklep  št. 336 
Občinski svet soglaša, da se vlogi ugodi in se Moniki Marn, 
Vransko 18 b, Vransko, za udeležbo na 20. Mednarodnem 
taboru komunikacije in računalništva ICC za slepo in 
slabovidno mladino,  odobri donacija  v breme proračuna 
Občine Vransko za leto 2014 v višini 400,00 €. 

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 

Številka: 0320/2014/02 
Vransko, 19.3.2014 
 
Zapisala                                                  Župan Občine Vransko                        
Jadranka Kramar l. r.                            Franc Sušnik l. r.   
 

 
 
 
5. Zapisnik 13. korespondenčne seje Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 
 

 
Z A P I S N I K 

13. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja,  

ki je potekala v petek, 14.2.2014, do ponedeljka, 17.2.2014, 
do 15. ure po elektronski pošti. 

 
 
1.0 Splošno 
 
Članom komisije (Lencl, Juhart, Bogatajj, Reberšek, Rančigaj) 
je bilo gradivo v e-obliki posredovano na e-naslove. Gradivo je 

vsebovalo: vabilo, predloge sklepov z obrazložitvijo in  
glasovnico.  
 
O predlogu sklepa so člani odločali  tako, da so svojo voljo 
izrazili na način, da je bila iz ustrezne označitve besedice DA 
ali NE njihova odločitev nedvoumna. Odločitev (izpolnjeno 
glasovnico) so  posredovali v e-obliki na mail 
jadranka.kramar@vransko.si ali obcina.vransko@vransko.si v 
roku, ki je določen, to je 17.2.2014 do 15. ure.  
 
2.0 Dnevni red: 
 
1. Razpis pogojev in rok dajanja pobud in predlogov za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 
2. Javni poziv političnim strankam, drugim organizacijam 
občanov v občini in občanom k predložitvi kandidatur za 
imenovanje občinske volilne komisije 
 
3.0 Predloga sklepov za odločanje, izpisana na glasovnici 
sta bila: 
 
1. »Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje 
pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za 
leto 2013 v predloženem besedilu. 
Rok za vložitev pobud je 15. marec 2014. Razpis se objavi v 
februarskem  uradnem glasilu Občinski Informator - Uradne 
objave Občine Vransko.« 
 
2. »Sprejme se sklep o javnem pozivu političnim strankam, 
drugim organizacijam občanov v občini in občanom k 
predložitvi kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije 
v predloženem besedilu. Rok za vložitev kandidatur /predlogov 
s priloženimi soglasji kandidatov je 15. marec 2014. 
Razpis se objavi v februarskem  uradnem glasilu Občinski 
Informator - Uradne objave Občine Vransko.« 
 
Ugotovitev: 
Dva člana sta posredovala e-odgovor, dva pa sta  dostavila 
glasovnici v fizični obliki, ena glasovnica je prispela 17.2.2014 
ob 17.31 uri , torej po 15 . uri in se ne upošteva.  
 
Ugotovi se, da so vsi 4 člani  komisije glasovali ZA sprejem 
obeh predlogov sklepov. 
 
 
4.0 Na osnovi navedenega glasovanja se ugotovi, da je 
soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št. 39 
Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rok za dajanje pobud in 
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 v 
predloženem besedilu. 
Rok za vložitev pobud je 15. marec 2014. Razpis se objavi v 
februarskem  uradnem glasilu Občinski Informator - Uradne 
objave Občine Vransko. 
 
Sklep št. 40 
Sprejme se sklep o javnem pozivu političnim strankam, drugim 
organizacijam občanov v občini in občanom k predložitvi 
kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije v 
predloženem besedilu. Rok za vložitev kandidatur /predlogov s 
priloženimi soglasji kandidatov je 15. marec 2014. 
Razpis se objavi v februarskem  uradnem glasilu Občinski 
Informator - Uradne objave Občine Vransko. 
 
Glasovnice v zaprti kuverti so priloga temu zapisniku. 
 
Številka: 012/2014/02 
Vransko, 19. 2. 2014 
 
Zapisala                                                         Predsednik KMVIP 
Jadranka Kramar l. r.                                   Janez Lencl l. r.   
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6. Zapisnik 14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 
 

 
Z A P I S N I K 

14. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja,  

ki je bila v ponedeljek 17. marca 2014, ob  15.30 uri v sejni 
sobi  Občine Vransko, Vransko 59. 

 
 
Prisotni člani komisije ob 15.30 uri: Janez Lencl (predsednik), 
Nataša Juhart, Ana Bogataj, Vladimir Rančigaj, Aleksander 
Reberšek 
Ostali prisotni: Franc Sušnik, župan in Jadranka Kramar, 
občinska uprava 
 
• Ugotovitev sklepčnosti: 
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 
 
• Sprejem dnevnega reda: 
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda . Na predlog 
ni pripomb. Glasovanje : 5 glasov ZA potrditev predloga. 
 
Sklep št. 44 
Soglasno je sprejet naslednji DNEVNI RED:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije 
2. Obravnava prispelih pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2013 in priprava predloga 
sklepa občinskemu svetu 
3. Obravnava predloženih kandidatur za imenovanje občinske 
volilne komisije in priprava predloga sklepa občinskemu svetu 
4. Zaprosilo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ ZD 
Žalec 
5. Potrditev imenovanja člana sveta JZ UPI LU Žalec 
6. Sklep o določitvi rednega letnega dopusta županu Občine 
Vransko 
7. Razno 
 
Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 13. seje komisije 
 
Na predložen zapisnik 13. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 
 
Sklep št. 45 
Potrdi se zapisnik 13. korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 
 
Ad2 Obravnava prispelih pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2013 in priprava predloga 
sklepa občinskemu svetu 
 
Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2013, objavljen na uradni spletni strani 
občine obcina.vransko@vransko.si; in v Občinskem 
Informatorju, Uradne objave Občine Vransko št.  37/2014  
prispeli  predlogi treh predlagateljev: 
1. Družine Felicijan in Maloprav iz, Brodov – za podelitev 
priznanja Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko 
2. PGD Vransko, z dne 14.3.2014 – za podelitev priznanja 
POŽARNI BRAMBI VRANSKO 
3. Zavoda Sv. Rafaela Vransko z dne 14.3.2014 – za podelitev 
priznanja Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor 
4. OŠ Vransko – Tabor z dne 14.3.2014 – za podelitev 
priznanja Mateji Todorovski 
5. Aleksander Reberšek, Čeplje 9 – za podelitev priznanja 
Košarkarskem klubu VRANI Vransko 
 
Vsi predlogi so bili vloženi  pravočasno, to je do 15.03.2014, 
zato sledili pregled, obravnava in razprava o  posamičnih 
predlogih predlagateljev. 
 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da vsi prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem, zato  z njimi soglaša.  
 
Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je komisija 
pripravila  končni seznam in oblikovala predlog za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2013 občinskemu svetu ter o 
njem glasovala: 5 glasov ZA. 
 
Sklep št. 46 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se 
za leto 2013 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 
1. PLAKETO Občine Vransko: 
Košarkarskemu klubu  VRANI Vransko – za večletno uspešno 
delo na področju športa, vzgoji mladih in promociji občine 
2.  PRIZNANJA Občine Vransko: 
2.1.  Marjanci PEČOVNIK, Brode 10a, 3305 Vransko -  za 
nesebično strokovno pomoč in izjemen čut za stisko starejših in 
bolnih ljudi 
2.2. POŽARNI BRAMBI VRANSKO- za ohranjanje in promocijo 
gasilske tradicije in dediščine 
2.3. Krožku PROSTOVOLJSTVO pri OŠ Vransko – Tabor  - za 
večletno uspešno delovanje in promocijo prostovoljstva 
2.4.Mateji Todorovski,  prof. razrednega pouka – za  izjemno 
uspešno vodenje 
mednarodnih partnerskih projektov OŠ Vransko – Tabor, 
promocijo šole in občine 
 
Ad3 Obravnava predloženih kandidatur za imenovanje 
občinske volilne komisije in priprava predloga sklepa 
občinskemu svetu 
 
Na podlagi sklepa komisije je bil na uradni spletni strani 
www.vransko.si; in v februarskem uradnem glasilu Občinski 
Informator - Uradne objave Občine Vransko, št. 37/2014 z dne 
28.2.2014 objavljen javni razpis/poziv političnim strankam, 
drugim organizacijam občanov v občini in občanom k 
predložitvi kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije. 
Rok za vložitev kandidatur /predlogov s priloženimi soglasji 
kandidatov je bil 15. marec 2014. 
 
KMVIP je  pregledala prejete kandidature in ugotovila, da 
ustrezajo razpisnim pogojem. 
 
1.Predlagatelj N.Si (Nova Slovenija):  
1.1.Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko –za članico OVK 
1.2.Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – za nam. članice 
2.Predlagatelj SDS (Slovenska demokratska stranka): 
2.1.Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – za članico 
2.2.Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – za nam. 
članice 
3.Predlagatelj SD (Socialni demokrati): 
3.1.Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – za članico 
3.2.Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – za 
nam. članice 
4.Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve. 
Imenovanja in priznanja: 
4.1.Brigita Miklavc,  Vransko 179, Vransko – za predsednico 
OVK 
4.2.Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za nam. 
predsednice OVK 
  
Na osnovi ustreznih predlogov se komisija oblikovala sestavo 
OVK in z glasovanjem: 5 glasov ZA, sprejela naslednji    
 
Sklep št. 47 
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da za obdobje 4 let 
imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi: 
 
1.Brigita Miklavc,  Vransko 179, Vransko – predsednica 
2.Miha Pečovnik, Vransko 95b, Vransko – za nam. 
predsednice 
3.Brigita Gosak, Čeplje 3a, Vransko – članica 
4.Rafael Novak, Zajasovnik 14, Vransko – nam. članice 
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5.Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – članica 
6.Jože Semprimožnik, Jeronim 33, Vransko – nam. članice 
7.Ludvika Čulk, Vransko 89, Vransko – članica 
8.Stanislava Jeram Gorenšek, Vransko 130b, Vransko – nam. 
članice 
 
Ad4 Zaprosilo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja 
JZ ZD Žalec 
 
Skladno z določbami Odloka o izločitvi organizacijske enote ZD 
dr. Jožeta potrate Žalec iz JZ zdravstveni center Celje in o 
ustanovitvi javnega zavoda ZD dr. Jožeta Potrate Žalec in 
Statutom občine Vransko soustanoviteljice javnega zavoda 
podajo soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda. 
Zaradi časovne oddaljenosti (zaprosilo je bilo podano konec 
novembra 2013),  v času katere seje občinskega sveta niso 
bile predvidene, je komisija po predhodni obravnavi zaprosila in 
glasovanju za izdajo soglasja: 5 glasov ZA, v nadaljevanju 
sprejela naslednji 
 
Sklep št. 48 
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje za 
imenovanje direktorja JZ ZD dr. Jožeta Potrate Žalec, Marjanu 
Golobu, univ. dipl. ekon., Velenjska 9, 3310n Žalec, za 
mandatno dobo 4 let. 
 
Ad5 Potrditev imenovanja člana sveta JZ UPI LU Žalec 
 
Skladno s podpisanim dogovorom med občinami 
soustanoviteljicami  o imenovanju predstavnikov v svete javnih 
zavodov , je  Občina Braslovče izpeljala postopek imenovanja 
1 član/a-ce v svet JZ kot predstavnika novonastalih občin SSD 
ter ga posredovala ostalim občinam v vednost in potrditev.  
Glasovanje za potrditev: 5 glasov ZA. 
 
Sklep št. 49 
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da potrdi imenovanje dr. 
Marovt Janka, Braslovče 1, 3314 Braslovče, za člana Sveta 
zavoda UPI LU Žalec, za mandatno obdobje 4 let. 
 
Ad6 Sklep o določitvi RLD za leto 2014 županu Občine 
Vransko 
 
Župan občine Vransko Franc Sušnik opravlja funkcijo župana 
poklicno. Skladno z veljavno delovno pravno zakonodajo 
zaposlenemu pripada pravica do rednega letnega dopusta . 
Glede na veljavne kriterije pripada županu Francu Sušniku 40 
dni rednega letnega dopusta, glede na ZUJF in ZIPRS14/15 pa 
je trajanje rednega letnega dopusta omejeno na največ 35 dni.  
Izdaja sklepa je v pristojnosti Komisije. Glasovanje za sprejem 
predloga sklepa: 5 glasov ZA. 
 
Sklep št. 50 
Izda se odločba o pravici do rednega letnega dopusta  za leto 
2014 Francu Sušniku,  županu Občine Vransko v predloženem 
besedilu.  
 
Ad7 Razno 
 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 
 
Številka: 012/2014/02 
Vransko, 17. 3. 2014 
 
Zapisala                                                         Predsednik KMVIP 
Jadranka Kramar l. r.                                   Janez Lencl l. r. 
   
 

 
 
 
 

7. Zapisnik 5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje 
in gospodarjenje z nepremičninami 
 

 
Z A P I S N I K 

5. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami, 

ki je bila v sredo, 12. marca 2014, ob  16. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59. 

 
 
Prisotni člani odbora ob 16. uri: Jože Matko (predsednik), 
Justin Sedeljšak, Janez Lencl.  
Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, OU: Marija Jerman, Rudi 
Pušnik (zapisnikar). 
  
• Ugotovitev sklepčnosti: 
 
Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so 
prisotni trije člani odbora, zato je seja odbora sklepčna. 
 
• Sprejem dnevnega reda: 
 
Predlagan dnevni red je soglasno sprejet: 
1. Obravnava vloge / prošnje STV d.o.o. 
 
Ad1: Obravnava vloge / prošnje STV d.o.o. 
 
Obrazložitev točke podata župan in Marija Jerman. Predsednik 
odbora nato odpre razpravo. Po končani razpravi sledi 
oblikovanje sklepa in glasovanje o predlaganem sklepu. 
Predlagani sklep je soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 13 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da ugodi vlogi oz. 
prošnji investitorja za  podaljšanje roka plačila drugega obroka 
odmerjenega komunalnega prispevka za načrtovano 
stanovanjsko naselje Vile Domino v Čepljah, do 31. 12. 2014. 
 
Seja odbora je bila končana ob 16:40. 
 
Številka: 0112-01/2014-08 
Vransko, 12. 3. 2014 
 
Zapisal                                                           Predsednik odbora 
Rudolf Pušnik l. r.                                        Jože Matko l. r.   
 
 

O B V E S T I L A 

8. Poziv lastnikom gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh 
in gozdnih cestah 

Vse lastnike gozdov ob lokalnih cestah, javnih poteh in gozdnih 
cestah naprošamo, naj ob žledu podrto drevje in vejevje čim 
prej odstranijo tudi iz obcestnih jarkov, da bo omogočeno 
normalno odvodnjavanje s cestišča ob obilnejših 
spomladanskih padavinah. 
 
                                                                 Občinska uprava 

 
 
 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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• v torek, 1. 4. 2014, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica 
• v torek, 15. 4. 2014, ob 18. uri: Velikonočna ustvarjalna delavnica

prIrEDItVI V AprILu:  

 

 
 

Pravljična ura s poustvarjanjem 

Vsak tretji torek v mesecu je v Občinski knjižnici Vransko torkovo pozno popoldne namenjeno našim najmlajšim 
obiskovalcem. Na marčevski pravljični uri smo lisjačku pomagali iskati srečo, saj bi njegova mamica “z malo sreče hi-
tro ozdravela”. Kje pa je sreča? Veverica ima srečo, če najde pozimi pod snegom zakopane želode, za srako je sreča, 
ko najde kaj svetlečega, bleščečega. Ko se lisjaček žalosten vrne domov, ker ni našel sreče, mu mamica pove, da je 
on njena največja sreča.  

Na koncu pravljice pa so  prišli na vrsto ustvarjalni prstki in skupaj smo s pomočjo Kulturnega društva Vransko izdelali 
simbole za srečo - pujska in štiriperesno deteljico s pikapolonico.  

 

Bralna urica v Našem domu  

V petek, 21. februarja 2014, je v Občinski knjižnici Vransko potekalo potopisno predavanje z naslovom Zgodba o vodi, 
ki ga je izvedla biologinja Alenka Seher iz Društva Vodna agencija.

 Društvo Vodna agencija je bilo ustanovljeno s ciljem ozaveščanja o pomenu gospodarnega ravnanja z naravnimi viri, 
predvsem z vodo, brez katere ni življenja na Zemlji. Njihovo geslo je Brez vode nas ni. Seherjeva je na svojih števil-
nih popotovanjih doma in po svetu imela vodo možnost opazovati, hkrati pa tudi odnos ljudi, ki živijo z vodo in ob 
njej. Vsebina predavanja se je vrtela od kapljice do morja, ki predstavlja zaključni del vodnega krogotoka. To je večni 
krogotok in omogoča življenje na Zemlji. Spoznali smo izvire, potoke, reke, veletoke, jezera, morja … Prav tako smo 
spoznali termalne izvire, mlake in luže, kot občasne zaloge vode. V zadnjem sklopu predavanja je bila predstavljena 
sanacija voda, uporaba vode in življenje ob vodi ter v njej. Čiste vode so največje svetovno bogastvo in neprecenljiv  
zaklad, ki ga je nujno ohraniti kot kulturno dobrino vseh ljudi; do vode se moramo obnašati odgovorno ter jo racio-
nalno uporabljati, je zaključila predavateljica. 

utrINkI Z NAŠIH prIrEDItEV  

Za odrasle:
• Howard, L.: Razdvojena
• Gibson, R.: Reši me
• Foley, G.: Hudič se poroči 
• James C. L.: Ljubezen po pravilih; Ljubezen ali 

dolžnost 
• Soban, B.: Zločin brez kazni 
• Audeguy,S.: Edini sin 
• Shafak, E.: Štirideset pravil ljubezni 
• Roter, Z.: Padle maske 
• Krišelj G., U.: Okrog sveta do srca 

Za otroke:
• Warnes, T.: Nevarno! 
• Garner, L.: Kuža je bil! 
• Corderoy, T.: Ne! 
• Bonasia, L.K.: Modra kri 
• Davis, J.: Garfield na vrhu sveta 
• Davis, J.: Garfield na sprehodu 
• Look, L.: Alvin Ho 
• Bruel, N.: Vse najboljše, poredna mucka 

KNJiŽNE NOVOSti 
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Pri nas lahko naročite tudi vabila za posebne priložnosti.

Naše storitve so vam na voljo vsak:

 torek 8.-15.ure in četrtek 11.-17.ure

v 1. nad. Energetike.

SEDAJ JE PRAVI ČAS, DA SI IZDELATE FOTOGRAFIJE

IN OHRANITE VAŠE TRENUTKE ZA VEDNO.

Članstvo *kluba DiFotoGraf prinaša nove ugodnosti. 

Vsi naši člani imajo popust pri izdelavi fotografij 10x15.

Pri naročilu nad:

100 fotografij darilo 5  GRATIS fotografij 

200 fotografij darilo 10 GRATIS fotografij

300 fotografij darilo 15 GRATIS fotografij
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studio@difotograf.si  m: 041 959220    
E-plus d.o.o., Vransko 66A,Vransko

Za darilo lahko izberete:

>puzzle

>foto knjige

>majice z napisi

>okrasne blazine s SLIKO

>foto lonCek 

>fotografijo na platnu...
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Svojim najbližjim lahko sedaj podarite

   prisrčna in izvirna darila! 
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Gostinstvo Lisjak je začrtalo svojo uspešno pot  leta 2008, ko se je na Centru varne 
vožnje Vransko AMZS odprla Restavracija pri Lisjaku. Vsak dan se lahko od 9. do 14. ure 
okrepčate z odličnimi, za vas pripravljenimi malicami in dnevnimi kosili. Solato si lahko 
izberete v velikem samopostrežnem solatnem baru, lahko pa vam prijazno osebje tudi 
postreže malico ali kosilo.  

Restavraciji se je leto dni pozneje v prijetnem zelenem ambientu v zavetju miklavških 
gozdov priključil tudi Ribnik pri Lisjaku. Na ribniku organiziramo razne dogodke, kot 
so poroke, poslovna srečanja, kongresi, rojstnodnevne zabave, krsti, birme, nedeljska 
kosila. Za vse, ki cenijo naravo, tišino in odlično postrežbo, je to pravi kraj za druženje ob 

pomembnih življenjskih dogodkih. 

Ker se čas nikoli ne ustavi, tempo življenja pa je vse hitrejši, vas vabimo v gostilno s stoletno tradicijo »Pri šoferski mamici«, kjer 
bo kot nekoč dišala pristna domača hrana, pripravljena iz pridelkov okoliških kmetov. Vsem, ki se spominjate postrvi na način, 
kot jih je pripravila »Ceretova Ivanka«, naj prišepnemo, da jih bodo za vas pripravili naši kuharji po tradicionalnem receptu, ki se 
prenaša iz generacije v generacijo šefov kuhinje »Pri šoferski mamici«. Aprila bo zasijala v svojem pravem tradicionalnem sijaju 
in obogatila mozaik v ponudbi Gostinstva Lisjak. 

GOStINStVO LISJAk prEVZELO ŠOFErSkO MAMICO

Žalec, 12. 3. 2014 - Območno združenje Rdečega 
križa Žalec se je zaradi prostorske stiske preselilo s 
Šlandrovega trga 20 a v Hmeljarsko ulico 3 v Žalcu. 

Poleg tega bodo lahko uporabnikom, ki jih je čedalje več, v nuj-
nih primerih takoj  zagotovili tudi oblačila in hrano. 

Novi pisarniški prostori se nahajajo v 1. nadstropju v Hmeljarski 
ulici 3, nad skladiščem. Pridobili so še dodatni prostor za indivi-
dualno obravnavo uporabnikov, saj se ljudje zaradi težkih so-
cialnih stanj že tako neradi obrnejo na Rdeči križ in zaupajo svo-
je težave. Ob tem je prosilcev za različne oblike pomoči čedalje 

več. Krajše slovesnosti ob odprtju so se udeležili župan Občine 
Žalec Janko Kos, direktorica Občinske uprave Tanja Razboršek 
Rehar, ki si je še posebej prizadevala za ureditev prostorov, 
predsedniki KO RK ter predstavniki društev, zavodov in ostalih 
organizacij iz Spodnje Savinjske doline. 

V nujnih primerih lahko ljudje takoj prejmejo različno pomoč, saj 
je dostop do skladiščnih prostorov hitrejši in lažji, kljub temu da 
ima OZ RK Žalec uradne ure za stranke ob ponedeljkih od 8. do 
11., sredah od 8. do 12. in od 14. do 15. ter petkih od 8. do 10. ure. 
Uradne ure skladišča z oblačili so ob torkih od 9. do 11. ure. 

NOVA LOKAciJA OzRK ŽALEc

S čistilno akcijo Očisti-
mo Slovenijo so prej-
šnja leta Ekologi brez 
meja uspešno čistili div-
ja odlagališča, letos pa 
bo pod geslom Mi zbi-
ramo! potekala že tretja 

izvedba akcije Star papir za novo upanje 
2014, ki jo v društvu pripravljajo skupaj s 

podjetjem Dinos. Zbiralna akcija starega 
papirja, ki bo potekala med 17. marcem in 
30. aprilom 2014, bo tako zagotovo ena 
največjih slovenskih dobrodelno okolje-
varstvenih akcij letos. Namen projekta je, 
da lahko vsak prebivalec Slovenije doda 
svoj list k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in 
se pridruži na zbiralni akciji starega papir-
ja v svojem kraju, katere izkupiček bo tudi 

letos šel v dobrodelne namene in prijav-
ljenim vzgojno-izobraževalnim ustano-
vam. Kdaj bo akcija potekala v tvojem 
kraju, si poglej na:  www.ebm.si/papir. 

Združimo moči, pomagajmo ohranjati 
naše okolje in podarimo novo upanje! 
Vsak list šteje.

StAr pApIr BO tuDI LEtOŠNJO pOMLAD prINESEL NOVO upANJE
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OE vrtec Vransko 
Vransko 23 
3305 Vransko 

 

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO za šolsko leto 2014/2015 

 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od 
ponedeljka, 7. 4., do petka, 11. 4. 2014, v pisarni vrtca, vsak dan od 8.00 do 14.00, po predhodni 
najavi na št. 03 703 23 92 pa tudi izven tega termina.  

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam 
nameravate pridružiti med šolskim letom 2014/2015. 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 31. 3. , do četrtka, 
3. 4. 2014. Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

In še dva napotka: 

- Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno 
natisnejo s spletne strani vrtca. 

- Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in 
starša, telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, 
elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2014 (za otroke, ki 
bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo stari najmanj 11 mesecev). 

 

 

                                                                                                                   Veselimo se sodelovanja z vami! 
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Ob besedni zvezi upravna enota 
najbrž večinoma pomislimo najprej 
na nevšečne birokratske postopke 
in upravne takse. Dejansko pa šte-
vilne in pomembne življenjske situ-
acije urejamo prav na upravni enoti. 
Da je urejanje življenjskih situacij na 
splošno zelo pomembno za ljudi, ki 
so naše stranke, se  v Upravni eno-
ti Žalec dobro zavedamo in temu 
namenjamo posebno pozornost, 
tako pri poslanstvu kot pri vredno-
tah svojega dela. Zato že uvodoma 
navajam, da smo  kljub zaostreni  
politiki zaposlovanja in  financiran-
ja  zastavljene cilje in naloge v 
preteklem letu 2013 dokončali celo 
z večjimi rezultati, kot so bili načr-
tovani. 

Statistični podatki izkazujejo, da 
smo imeli v letu 2013 v reševanju 
22.753 upravnih zadev. Pri tem je 
prav tako pomemben podatek, da 
se je na drugi strani zmanjšalo šte-
vilo pritožb na naše delo. Največ 
pritožb je bilo s področja gradenj, 
najpogostejši vzroki pa so nejasnos-
ti tako pri razlagi prostorskih aktov 
kot tudi zakonodaje in podzakon-
skih predpisov s tega področja. Po-
dročje gradnje je sicer v letu 2013 
najbolj zaznamovala sprememba 
Uredbe o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje, kar je 
vplivalo na povečano število izdanih 
gradbenih dovoljenj kar za 20,7 % v 
primerjavi z letom poprej. Skupno 
smo izdali 633 tovrstnih dovoljenj. 

Upravno notranje zadeve (držav-
ljanstvo, društva, orožje, eksplozivi, 
javne prireditve, tujci, osebno ime, 
osebne listine, matične zadeve, pro-
met itd.) sodijo med najobsežnejše 
in zajemajo raznovrstne postopke. 
Njihovo  število je v preteklem letu 
preseglo 20.700 zadev.  Zaradi po-
teka veljavnosti ali menjave (tudi 
zaradi uvedbe uličnega sistema v 
Občini Polzela) smo izdali 6829 ose-
bnih izkaznic in 1835 potnih listin. Na 
področju tujcev smo  beležili preko 
1150 upravnih zadev, pri čemer smo 
zaznali  rahel porast izdaje dovoljenj 
za stalno prebivanje tujcev in  do-
voljenj za prebivanje državljanom 
Evropske unije, večinoma zaradi 
projekta TEŠ in vstopa Hrvaške v 
EU. Lastnikom orožja smo podalj-
šali kar 102 orožna lista, okoli  20  
odstotkov imetnikov orožnih listin, 

predvsem lovcev, orožne listine še 
ni podaljšalo. V zvezi s tem opo-
zarjamo, da s potekom veljavnos-
ti orožnega lista imetnik izgubi 
pravico nošenja orožja. Oseba, ki 
nosi orožje brez veljavne listine, je 
dejansko v prekršku in je lahko ka-
znovana z globo. Javnih prireditev 
je bilo 85, kar je približno enako kot 
v letu poprej. Na področju društev 
smo zabeležili tako porast regis-
tracije novih društev (27) kot spre-
memb pri društvih, ki jih je bilo 89,  
izbrisov društev pa je bilo 17. Velik 
delež nalog na področju notranjih 
zadev se nanaša na promet. Na tem 
področju smo izdali  2.240 vozniških 
dovoljenj, 1.312 smo jih podaljšali, 
odjavili smo 3.131 vozil, izdali 1.876 
prometnih dovoljenj, 60 odločb o 
oprostitvi  plačila letnega povračila 
za uporabo cestnin in 63 parkirnih 
kart za invalide. 

Pri  prijavah prebivališča beležimo iz 
leta v leto porast števila postopkov 
za ugotavljanje dejanskega stalnega 
prebivališča. Ti postopki so vedno 
zahtevnejši, kar je večinoma posle-
dica  trenutnih gospodarskih raz-
mer, posledično osebnih finančnih 
stisk in neplačevanja dolgov. Naj-
več pobud za ugotavljanje pre-
bivališč smo tako prejeli od  sodišč, 
sodnih izvršiteljev, zavaroval-
nic in tudi fizičnih oseb. 

Na področju tako imenovane »vo-
jne zakonodaje« smo v letu 2013 
zaključili z izdajanjem odločb in 
vodili postopke (610) po Zakonu o 
uravnoteženju javnih financ, ki je 
zmanjšal obseg pravic osebam s 
statusom vojnega veterana, vojne-
ga invalida in žrtve vojnega nasilja 
ter zaostril pogoje za  uveljavljanje 
pravic vojnih veteranov (veteranski 
dodatek, dodatno zdravstveno za-
varovanje, letni prejemek). 

Poleg številnih postopkov  izdaje 
različnih upravnih aktov smo tudi 
v preteklem letu opravili še 33.578 
drugih  upravnih nalog. Mednje 
sodijo  različna potrdila iz uradnih 
evidenc (npr.  potrdila o rojstvu in 
prebivališču ) in tudi različna obves-
tila o  poteku veljavnosti dokumen-
tov, overitve podpisov ipd. Glede 
tega velja posebej  izpostaviti delo 
na področju prometa s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi ter kmetij, prav 

tako urejanje grafičnih enot rabe 
kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. 
GERK-ov. 

Upravna enota je tudi prekrškov-
ni organ. V letu 2013 smo izdali 
228 plačilnih nalogov in 8 odločb 
o prekršku, in sicer  zaradi poteka 
veljavnosti prometnega dovoljenja, 
prenehanja veljavnosti zavarovalne 
police in (ne)prijave spremembe 
lokacije vozila pri spremembi last-
ništva. 

Statistika naših najbolj prijetnih na-
log kaže, da je kar 96 parov v letu 
2013 dahnilo usodni DA. Poleg po-
ročne dvorane v Savinovi hiši v Žal-
cu, salona v Schwentnerjevi hiši na 
Vranskem ter sejne sobe na sedežu 
upravne enote je bila  kot uradni 
prostor za sklepanje zakonskih zvez 
določena še Gotska dvorana na 
gradu Komenda na Polzeli. 

Zaradi  varčevalnih ukrepov smo 
po skrbni analizi od petih krajevnih 
uradov ukinili tri. Glavni razlog je 
bil nizek pripad, medtem ko se je 
število strank in posledično zadev 
na krajevnih uradih Vransko in Pol-
zela povečalo. Zato smo njihovo 
delovanje kljub omejitvam in fi-
nančnim obremenitvam ohranili. 
Upoštevaje zaostreno finančno 
politiko smo bili v letu 2013 še pose-
bej  varčni pri materialnih stroških in  
investicijah. Tako smo  v primerjavi 
z letom 2012 iz tega naslova prihra-
nili okoli  50.000 evrov. 

Ne nazadnje je potrebno poudari-
ti, da dobrih rezultatov in kako-
vostnega odnosa do naših strank 
v preteklem letu ne bi bilo, če pri 
tem ne bi bilo tudi  dobrega med-
institucionalnega sodelovanja, ne 
samo z resornimi ministrstvi in 
lokalno samoupravo, predvsem na 
področju okolja ter prostora, tem-
več tudi z drugimi državnimi organi 
na državni in lokalni ravni, kot so 
policija, center za socialno delo, 
zavod za zaposlovanje, geodet-
ska uprava, sodišče. Dobro medin-
stitucionalno sodelovanje je nam-
reč eden izmed ključnih dejavnikov 
pravne varnosti ljudi in delovanja 
pravne države. Zato tudi temu od-
nosu na naši upravni enoti namenja-
mo posebno pozornost in skrb.

 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

uPRAVNA ENOtA ŽALEc V LEtu 2013
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Zdaj, ko se kurilna sezona približuje koncu, že lahko naredimo oceno stroškov, porabljenih za ogrevanje stavbe oz. stanovanja in 
pripravo tople sanitarne vode. Za marsikoga višina teh stroškov odločujoče vpliva na odločitev o posodobitvi ogrevalnega sistema 
in tudi na izvedbo toplotne izolacije stavbe in ostale ukrepe, katerih cilj je zmanjšanje porabe energije. 

Država tudi v letošnjem letu, kot že nekaj let prej, daje določena sredstva za ukrepe na starejših eno- ali dvostanovanjskih  stavbah, 
katerih cilj je zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in s tem zmanjšanje emisij prašnih delcev v ozračje. Ta sredstva občani izko-
ristijo kot kredite ali pa kot nepovratna sredstva. 

Razpis  za pridobitev tovrstnih nepovratnih sredstev je v veljavi že od konca februarja 2014, zajema pa ukrepe, kot so: 
• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema 
• vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode 
• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe 
• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso, tj. kotli na polena, sekance in peleti 
• zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 
• izdelava toplotno izolacijske fasade 
• namestitev toplotne izolacije v podstrehi 
• vgradnja prezračevalnega sistema 
• gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše 

Kriteriji za posamezni ukrep so seveda različni, kakor je različna tudi višina nepovratnih sredstev (največ do 25 % investicije). Os-
novni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga, katere sestavni del je obvezni predračun. 
To pomeni, da za pridobitev nepovratnih sredstev zaprosite pred pričetkom del oz. ob odločitvi za posamezni ukrep, ne pa kasneje, 
ko so dela že izvedena. 

Da bo posamezni ukrep kvalitetno in strokovno izveden, kar je osnova za popolno vlogo, predlagam, da se predhodno posvetujete 
z energetskim svetovalcem. Energetsko svetovanje je brezplačno, na voljo pa vam je energetski svetovalec v Energetsko svetoval-
ni pisarni v Žalcu, ki pokriva vse občine Spodnje Savinjske doline. Pisarna je odprta vsako sredo od 17. do 18. ure, potrebno pa se je 
predhodno najaviti  za nasvet v tajništvu občine na tel. 03/713-64-40 ali pa se za nasvet dogovoriti kar z energetskim svetovalcem 
(tel.: 040/325-552). 

Energetski svetovalec 
 Franc Šporn

NEPOVRAtNA SREDStVA - RAzPiS zA SubVENciJE  

Mnogokrat bi za razrešitev določenih zadev potrebovali 
kakšen pravni nasvet, kaj narediti ali kam se obrniti, pa tega 
iz različnih razlogov ne zmoremo ali pa si enostavno ne more-
mo privoščiti. V času, ki ga živimo, je mnogim pomemben vsak 
evro, zato smo se odločili, da občanom ponudimo možnost 
brezplačnega pravnega svetovanja na sedežu Občine Vran-
sko.

Tako bo firma VERBOVŠEK, pravno in poslovno svetovanje 
Celje, odslej nudila občanom brezplačne pravne nasvete, po-
jasnila o pravnih problemih ter pravnih vprašanjih, v smislu 

pravnih možnosti, ki jih v konkretnem primeru omogočata 
veljavna zakonodaja in pravna praksa. 

Posredovanje brezplačne pravne pomoči občanom je na voljo 
vsako prvo sredo v mesecu od 15.00 do 17.00  ure na sedežu 
občine, pisarna Krajevnega urada UE Žalec. 

Zglasite se osebno, lahko pa se tudi predhodno naročite za 
obisk na številko 031 682 290, g. Dušan Verbovšek. 

Župan
Franc Sušnik 

bREzPLAČNA PRAVNA POMOČ ObČANOM ODSLEJ VSAKO PRVO SREDO V MESEcu

POSLOVILI SO SE
V marcu sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila

Avgust Kosem (1934-2014) 
Paula Poznič (1925-2014)
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Programe sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Izvajajo se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na 
znanju«. 

Celje, 3. 2. 2014 
Srednjim  šolam v regiji,  
 
ZADEVA: Brezplačna možnost opravljanja obveznih izbirnih vsebin (OIV) z naslovom Biti 
podjeten, biti inovativen – Biti podjetnik«. 
 
Spoštovana ravnateljica/ravnatelj, 
 
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (MFDPŠ, www.mfdps.si) v sodelovanju 
z Ljudsko univerzo Žalec (UPI Žalec, www.upi.si) razpisuje brezplačni izobraževalni program: 
 

 BITI PODJETEN, BITI INOVATIVEN – BITI PODJETNIK 
 
Celoten izobraževalni program obsega 50 ur in 10 srečanj, nekatere izbrane vsebine pa so del 
kataloga OIV za srednješolce v šolskem letu 2013/2014 (Program OIV: Biti podjeten-biti inovativen). 
Prijavitelj je MFDPŠ, ki tudi dijakom izda potrdilo o opravljenem seminarju v okviru OIV.   
 
Za pridobitev potrdila OIV morajo dijaki biti najmanj trikrat prisotni na srečanjih (pri programu 
podjetništvo se upoštevajo srečanja št. 2, 3, 6, 7, 8 in 9 – glejte prilogo program).  
 
Prijavnica in podrobnejše informacije o programu so na voljo tudi na povezavi:  
http://www.mfdps.si/si/strani/1243/Delavnice-in-seminarji.html 
 
Veseli bomo, v kolikor boste informacijo o seminarju OIV posredovali vašim dijakom in drugim 
zainteresiranim. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
dr. Nada Trunk Širca                                             dr. Valerij Dermol 
koordinatorica programov       vodja projekta na MFDPŠ 
 
 
 
Informacije: 
Elektronski naslov: gaja.gologranc@mfdps.si 
Spletna stran: http://www.mfdps.si/si/strani/1243/Delavnice-in-seminarji.html  
 
 
Priloge: 
- Program Biti podjeten, biti inovativnen – Biti podjetnik  
 
 
MFDPŠ si pridružuje pravico manjših sprememb posameznih vsebinskih sklopov.  

NE SprEGLEJtE
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Programe sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Izvajajo se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in 
vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.  
 

BREZPLAČEN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
 

BITI PODJETEN, BITI INOVATIVEN – BITI PODJETNIK 
 

(februar – maj 2014, Celje in Žalec)  
 

 
 Datum in čas Naslov vsebinskega sklopa Lokacija 

1. 
četrtek, 

27. 2. 2014 
16.00 – 20.00 

Otvoritev programa in uvodno srečanje: 
Kaj je podjetništvo? 

(Navodila za delo v izobraževalnem 
programu, vključno v e-okolju) 

MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

2. 
petek, 

7. 3. 2014 
16.00 – 20.00 

Raziskave, inovacije  
in podjetja v EU 

MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

3. 
četrtek, 

13. 3. 2014 
16.00 – 20.00 

Mladi in priložnosti v EU MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

4. 
četrtek, 

20. 3. 2014 
16.00 – 20.00 

Točka Europe Direct Savinjska 
(Ekskurzija) 

Mladinski center Celje 
Mariborska 2, Celje 

5. 
četrtek, 

27. 3. 2013 
(v tem tednu) 

Podjetniška učinkovitost, kritični vidiki 
poslovanja in vodenje 

Virtualno srečanje – 
e-učilnica 

6. 
četrtek, 

3. 4. 2014 
16.00 – 20.00 

Kaj so dobre poslovne ideje? Ljudska univerza Žalec 
Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec 

7. 
četrtek, 

10. 4. 2014 
10.00 – 18.00 

Podjetniško podporno okolje  
in mreženje  

(Udeležba na študentski konferenci KoME) 

MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

8. 
četrtek, 

17. 4. 2014 
16.00 – 20.00 

Proračun EU in tipologija  
nepovratnih sredstev: za države,  

regije, organizacije in posameznike 

MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

9. 
četrtek, 

24. 4. 2014 
13.00 – 19.00 

Socialno podjetništvo v EU  
(Udeležba na posvetu in delavnicah  

Socialno podjetništvo)  

MFDPŠ,  
Mariborska 7, Celje 

10. 
petek, 

9. 5. 2014 
16.00 – 20.00 

Zaključno srečanje in  
podelitev priznanj 

Ljudska univerza Žalec 
Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec 

Organizator si pridružuje pravico do sprememb v izvedbi programa.    
 
Vse vsebine bodo podprte tudi v e-okolju (moodle). Udeležencem bomo omogočili udeležbo na 
študentski konferenci KoMe in na posvetu oz. delavnicah Socialno podjetništvo, v okviru 
programa bo organizirana tudi ena ekskurzija.  
 
Informacije: 
Mail: gaja.gologranc@mfdps.si 
Spletna stran: http://www.mfdps.si/si/strani/1243/Delavnice-in-seminarji.html 
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Občina Vransko  skupaj z društvi in občani organizira spomladansko čistilno akcijo, ki bo v soboto, 5. 4. 2014.

Zborno mesto bo pred občino ob 8. uri, kjer bodo vsi udeleženci dobili PVC-vrečke, rokavice in napotke za izvedbo čistilne akcije. 
Po končani čistilni akciji bo za vse udeležence pripravljen topel obrok in napitek. 

SVETOVNI DAN ZEMLJE 

Ob svetovnem dnevu Zemlje želi Občina Vransko opozoriti, da vsi občani  po svojih možnostih prispevajo, da naša narava ostane 
neonesnažena. 

Občani Občine Vransko k temu lahko pripomorete tako, da: 
1. komunalne odpadke odlagate v tipske posode za odpadke; 
2. ločeno zbirate odpadke v  ekoloških otokih (papir, steklo); 
3. kosovne in nevarne odpadke odlagate vsako soboto od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 18. ure v Zbirnem centru Vransko – 

Tabor (v  obrtni coni Čeplje); 
4. prepovedano je odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v  gozdovih in na vodnih obrežjih; 
5. prepovedano je puščati odslužene avtomobile v naravi; 
6. prepovedano je kurjenje komunalnih odpadkov v naravi; 
7. prepovedano je odlaganje bal krme ob  brežinah potokov; 
8. obvestite občinsko upravo na telefon 703 28 00, ko odkrijete novo črno odlagališče. 

SPOMLADANSKA ČiStiLNA AKciJA

Smo v času spomladanskega čiščenja in pospravljanja, zato smo se člani prostovolj-
nega krožka odločili, da bomo organizirali že tradicionalno zbiralno akcijo v pomlad-
nem času. Želimo zbrati čim več oblačil, obutve, pohištva, posode, igrač ... 

KAJ ZBIRAMO? 
ZBIRAMO OBLAČILA IN OBUTEV VSEH VRST IN VELIKOSTI, POSTELJNINO, OTROŠKE 
IGRAČE, BRISAČE, POSODO, TORBE, ŠPORTNO IN OTROŠKO OPREMO, SPOMINKE, 
POHIŠTVO, KI SE GA DA RENOVIRATI. 

KDAJ ZBIRAMO? 
OD 12. 3. DO 4. 4. 2014. 

KJE ZBIRAMO? 
STVARI ODDATE V ZBIRALNEM KOTIČKU V ŠOLI PRI DEŽURNEM UČENCU IN PRI VHODU VRTCA. 

KDAJ BO ZAKLJUČEK AKCIJE? 
ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE BO V PETEK, 4. 4. 2014, OB 15. URI. TAKRAT BOSTE LAHKO IZBRALI STVARI, KI JIH POTREBUJETE.
PROSIMO, DA NA ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE NE PRIHAJATE PRED 15. URO, IZBIRA STVARI BO MOGOČA ŠELE OB 15. URI. 

ZAKAJ ZBIRAMO? 
KER JE LEPO PRIČARATI NASMEH NA OBRAZ LJUDI, KI POTREBUJEJO NAŠO POMOČ. 

DAROVALCEM SE ŽE VNAPREJ NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. 
Člani prostovoljnega krožka

zbiRALNA AKciJA NA OSNOVNi šOLi VRANSKO-tAbOR
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Obveščamo vas, da je upravljavec (Iskra Sistemi, d.d.) odprtega širokopasovnega 
omrežja (OŠO), pričel z izgradnjo naročniških priključkov. 

Omrežje zagotavlja storitev dostopa do interneta (2/1 Mbit/s ali 4/2 Mbit/s) in storitev 
fiksne telefonije. V savinjskih občinah je možno naročiti, pri operaterju Telemach 
d.o.o., tudi storitev digitalne satelitske televizije.

Upravljavec je na svoji spletni strani: 
http://www.iskrasistemi.si/podrocja_dela/telekomunikacije/2013012813071079/  
objavil:

• Informacije za operaterje,
• Informacije za uporabnike (s povezavami na spletne strani operaterjev),
• Pogosta vprašanja

Občani svoj interes za priključitev na OŠO izrazijo operaterju - ponudniku storitev, 
ko jih bo le-ta  kontaktiral ali pa na njegovo telefonsko številko, poštni ali elektronski 
naslov. 

Do priključitve na omrežje so prioritetno upravičena vsa gospodinjstva, ki so 
deklarirana kot bele lise in so na spisku, ki ga je potrdilo Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor. Spiski so na razpolago na posameznih občinah. 

Ostalim gospodinjstvom bo omogočen priključek na OŠO, ko bodo priključena 
vsa zainteresirana gospodinjstva na spisku belih lis, oz. ko bodo nezainteresirana 
gospodinjstva podpisala izjavo, da se trenutno ne želijo priključiti na OŠO, oz. če bodo 
za to izpolnjeni tehnični pogoji. 

Vsako gospodinjstvo, ki je na spisku belih lis lahko izjavo kadarkoli prekliče, priklop 
na OŠO pa se bo izvedel v skladu s trenutnim terminskim planom, oz. tehničnimi 
možnostmi.

Gospodinjstvo, ki se odloči za priključek, plača enkratni strošek priključnine na OŠO, 
ki zajema dobavo in postavitev naročniške opreme. Izbranemu operaterju plačuje 
mesečno naročnino, katere višina je odvisna od izbranega paketa storitev. 

Trenutno ponujata svoje storitve na OŠO dva operaterja in sicer:
• Telemach d.o.o. (www.telemach.si)
• Telekom Slovenije d.d. (www.telekom.si)

Občinska uprava

ObVEStiLO O PRiČEtKu izgRADNJE PRiKLJuČKOV 
NA ODPRtO šiROKOPASOVNO OMREŽJE
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
1. 4. 

11.00 BRALNA URICA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

5. 4. 
8.00 SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA zbor pred občinsko stavbo Občina Vransko

12. 4. 
8.00-12.00

Javna prireditev
POLICIJSKA IZKUŠNJA KOT NASVET AMZS Center varne vožnje

Postaja prometne policije 
Celje, 

Center varne vožnje 
Vransko

12. 4. 
18.00 VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

19. 4. 
13.00-16.00 VELIKONOČNA STOJNICA Trg Vransko Folklorno društvo Vransko

19.-20. 4.
7.00-21.00

DRŽAVNO PRVENSTVO 
starodobni motociklizem, trial, skuter, 

minimoto in paralelni relikros
AMZS Center varne vožnje AMZS

NApOVEDNIk DOGODkOV - AprIL 2014

Sobota, 19. april,
ob 10.00:  NOGOMET ZA OTROKE
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785)
ob 12.00: TEKMA IN-LINE HOKEJ
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 )
ob 13.30: BALINARSKI TURNIR
igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785)
ob 15.00:  MEDVAŠKI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU
nogometno igrišče pri Domu krajanov
(ŠD Partizan Tabor, 031 650 785 )

Ponedeljek, 21. april, ob 9.00:
TRADICIONALNI  VELIKONOČNI POHOD 
V MARIJO REKO
KZ Tabor
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

Torek,  22. april,
od  22. aprila do 9. maja
RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA
v sejni sobi Občine Tabor
ogled razstave v času uradnih ur občine
in v nedeljo, 27. aprila od 9. do 15.  ure
(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214)

ob 19.30: 
predavanje: NOVOSTI BALKONSKEGA 
CVETJA 2014, UTRINKI S SEJMA ESSEN
sejna soba Občine Tabor
(Alen Kovačič, 051 234 575)

Sreda, 23. april, ob 18.00:
OTVORITEV PROSTOROV
Pogodbene pošte, Sprejemne pisarne 
občinein TIC-a Tabor
(Občina Tabor, 03/ 705 70 80)

Četrtek, 24. april, ob 19.00:
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 
S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
Dom krajanov Tabor
(Občina Tabor, Pevsko društvo Tabor,  
03 705 70 80)

Petek, 25. april, ob 20.00:
9. TRADICIONALNA SALAMIJADA
Ribnik pri Lisjaku
(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396)

Sobota, 26. april, ob 11.00:
TOVARIŠKO SREČANJE PRI 
SPOMINSKEM OBELEŽJU
NA PRESEDLAH
(ZB za vrednote NOB, KO Tabor,  
03 5727 048)

Nedelja, 27. april,
22. ŠENTJURSKI SEJEM
ob 8.00: 
PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 
STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE
ob 9.00: 
SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA
ob 10.00: PARADA: 
harmonikarji, konjeniki, hmeljske 
starešine, gasilci, društva Občine
Tabor, oldtimerji 
(Občina Tabor, 03 705 70 80)
ob 10.30: TABOR IMA TALENT
pod šotorom 
(Pevsko društvo Tabor, 03/ 705 70 80)
od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI 
• Urška z Dolenjci
• FRANC ZUPAN s prijatelji
• Ansambel MLADIKA
• Ansambel NAVIHANI MUZIKANTI
• Ansambel VIHAR
• Skupina ZAKA’ PA NE
• ATOMIK HARMONIK 
pod šotorom
Organizacija prireditve: 
Občina Tabor (03/705 70 80) 
& PGD Loke (041 388 934)

RAZSTAVE IN DELAVNICE
od 8.00 do 15.00: 
SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 
prodajna razstava dobrot Društva žena in 
dekletrazstava lesenih miniatur Francija 
Parašuha
Dom krajanov Tabor

od 9.00 do 15.00: 
RAZSTAVA LIKOVNE SEKCIJE MAVRICA
sejna soba Občine Tabor
(Likovna sekcija Mavrica, 051 357 214)

od 9.00 do 15.00: 
RAZSTAVA MALIH ŽIVALI
pod  kozolcem kmetije Lukman
(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali 
Občine Žalec, 031 669 970)

od 10.30 do 14.00: 
OTROŠKA DELAVNICA 
NA IGRIŠČU PRI POŠ TABOR
 (Turistično društvo Tabor, 031 705 569)

PRIREDITVE 
v občini TABOR
v APRILU 2014
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