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Naslednja številka izide 30. 10. 2014. 

Prispevke zbiramo do 15. 10. 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. 
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PISMA BRALCEV

Pred močnim vetrom in dežjem je 27. av-
gusta 2014 klonila tudi naša pet hektar-
jev velika hmeljska žičnica. Zahvaljujemo 
se vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, 
kakor tudi tistim, ki ste nam pomoč po-
nudili. Hvala. 

Rjavčevi iz Prekope

ZAHVALA

Z 9. na 10. september so nam iz zak-
lenjene garaže v Kapli ukradli avto VW 
Touran Cross, bele barve, star štiri leta. 
Mi pa smo mirno spali … Zjutraj smo se 
prebudili ter v običajnem ritmu pričeli s 
pripravami na običajen dan. Ob prvem 
vstopu v garažo se nismo niti zaveda-
li razsežnosti dogodka, ki se nam je 
zgodil. Po klicu na 113 in totalnem šoku 
so se pri nas zvrstili kriminalisti, foren-
ziki in policisti, ki so svoje delo opravili 
strokovno in korektno. Z eno pomanj-
kljivostjo … doslej niso vprašali, če za 
krajo koga sumimo. Nemudoma smo 
aktivirali svojo socialno mrežo in po celi 
Sloveniji poslali obvestila o kraji. 

Vse kaže, da smo bili žrtev organizirane 
združbe, ki je natančno preučila naš 
bioritem, nas opazovala, nam sledila, 
prežala na priložnost, poskrbela, da 
smo izdatneje spali, vlomila v moj dom, 
prelepila senzorje, razbila moteče luči, 
rolo vrata garaže ročno dvignila, 1700 
kg težak avtomobil vzvratno porinila 
na plan ter s plenom izginila v deževno 
noč. Dvanajst ur pred dogodkom smo 
napolnili rezervoar, kar jim je omogoči-
lo v enem mahu prepeljati razdaljo 900 

km. In vedeli so, da je tank poln!!! (Big 
brother is watching you / Veliki brat te 
opazuje.) 

Staro pravilo je, da je kriminalec korak 
pred policisti in prepričani smo, da je 
tudi tokrat tako. Teorija, ki jo razvija-
jo policisti, da tatovi avto še dan ali 
dva premikajo po parkiriščih, zato da 
se prepričajo, da ni vgrajene sledilne 
naprave, je zastarela. Za »hlajenje 
vroče robe« imajo debelostenske ko-
more, ki zavrejo vsak signal. 

Naš avto je v sredo zjutraj postal le 
statistični podatek. »Kurji tatovi« so 
dobili drobtinice. Za prihodnje polet-
je, ki bo zagotovo lepše kot letošnje, 
imajo moja ter moževa sončna očala, 
zdravstvene izkaznice za kakšen tra-
mal ali apaurin, z otroškimi bančnimi 
karticami sta si »kapucarja« ob 3.29 uri 
privoščila obisk bankomata pri Tušu 
na Vranskem, za prihajajočo hladno 
jesen sta tudi oblečena (v naše jesen-
ske jakne), če pa ju vmes tišči na potre-
bo, sta v otroški torbici našla vlažilne 
robčke. 

Organiziranci so potrebovali točno ta 

avto, s karakteristikami, ki jih je avto 
imel. Naročnik ga je potreboval. Ver-
jetno za luksuz. Nam je bil edini avto, 
zaslužen s poštenim delom, ki smo ga 
potrebovali za vsakdanje potrebe ve-
like družine, za prevoze nas in naših 
otrok v šolo, službo ... Mogoče je 
končal v rezervnih delih ali pa njegova 
karoserija, morda motor, krasi druge-
ga tourana v Zagrebu, Bukarešti ali kje 
drugje. 

Ni se dobro izteklo tistim, ki so se v 
naših krajih ukvarjali s tovrstnimi posli. 
Vzela jih je noč, saj za Big brotherjem 
pride še Big, big brother. Zagotovo 
bo takšen epilog doletel tudi organi-
zirance, ki so izginili z našim avtom. 

Občanom pa v vednost tale resnica, 
ki sem jo prejela v enem od povratnih 
sporočil na temo kraje. Če želijo tvoj 
avto, ga bodo dobili, NIČ jih od tega ne 
odvrne. Edina zaščita, ki je na razpola-
go zame in zate je, da ne živiš predvid-
ljivo, da hodiš po svetu z odprtimi očmi 
in da dobro pomniš, kdo vse je bil v zad-
njem času v  tvoji bližini.

Mojca Hrastnik

KO IZGINE AVTO V NOČ

Ob tragični nesreči, ki se je zgodila v soboto zjutraj, 13. 9. 2014, na premostitvi Bolske v Čepljah, smo vsi obnemeli. 
Narava je bila zopet močnejša od človeka. Vzela je dve mladi življenji in kruto zarezala v  njuni družini. 

Ugibanja, posplošeno pripisovanje krivde zdaj enemu zdaj drugemu ter medijski senzacionalizem časa ne bodo 
zavrteli nazaj. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa po svojih najboljših močeh in pristojnostih poskrbimo, 
da se podobni dogodki ne bodo nikoli več zgodili. 

V soboto se je pretrgala življenjska pot Lare in Miha, dveh mladih, prizadevnih in ambicioznih ljudi. Njunim svoj-
cem in sodelavcem izrekamo iskreno sožalje.

 Občina Vransko
 Župan Franc Sušnik

V okviru rednega vzdrževanja lokalnih 
cest in javnih poti ter javnih površin v 
občini Vransko smo v poletnih mesecih 
(juniju, juliju in avgustu) opravili nasled-
nja večja dela: pobarvali in obnovili 
smo vse talne oznake v občini Vransko, 
lotili smo se obnove mostu Brode, ki je 

sedaj varen in ima novo ter lepšo podo-
bo, »zmulčali«  smo  obcestne brežine, 
ki so bile letošnje poletje zaradi obil-
nega dežja močno zaraščene, uredili 
in sanirali smo cesto Lokan–Limovce 
ter po neurjih sanirali tudi več ostalih 
makadamskih in lokalnih cest.

VZdržEVAlNA dElA V pOlETNIh mEsEcIh 
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ZGODILO SE JE ...

Na avtopoligonu ZŠAM Savinjska do-
lina v Ločici ob Savinji se je gasilskega 
tekmovanja mladine Gasilske zveze Ža-
lec in 3. tekme v pokalnem tekmovan-
ju mladine Savinjsko-Šaleške regije 
udeležilo kar 70 enot, kar pomeni 700 
mladih gasilcev Savinjsko-Šaleške regi-
je. Pionirji in pionirke v starosti od 6 do 
11 let so tekmovali v vaji z vedrovko, 
s prenosom vode in z razvrščanjem, 
mladinke in mladinci od 12 do 16 let pa 
v mokri vaji s hidrantom, v razvrščanju 
ter reševanju testov. Vranski gasilci so 
bili v kategoriji pionirk 5., pri mladincih 
6. in pionirjih 11. 

Vrstni red na tekmovanju Gasilske 
zveze Žalec: pionirke: 1. PGD Andraž 
nad Polzelo, 2. Velika Pirešica, 3. Pariž-
lje-Topovlje; pionirji: 1. Drešinja vas, 2. 
Andraž nad Polzelo, 3. Letuš; mladinke: 
1. Braslovče, 2. Andraž nad Polzelo, 3. 
Polzela; mladinci; 1. Drešinja vas, 2. An-
draž nad Polzelo, 3. Velika Pirešica itd. 

Vrstni red 3. tekme v ligaškem tek-
movanju Savinjsko-Šaleške regije: pi-
onirke: 1. Andraž nad Polzelo, 2. Mozir-
je, 3. Velika Pirešica; pionirji: 1. Drešinja 
vas, 2. Lokovica 1, 3. Andraž nad Polze-
lo; mladinke: 1. Braslovče, 2. Gaberke 2, 
3. Mozirje; mladinci: 1. Drešinja vas, 2. 

Andraž, 3. Lokovica itd. Zadnja, 4. tek-
ma v ligi SAŠA regije bo 20. septembra 
v Nazarjah. 

Na slikah nekaj utrinkov  s tekmovanja 
mladinske ekipe Vranskega.

T. T. 

TEkMOVALO 700 MLADIH GASILCEV

Mednarodna olimpiada iz znanja as-
tronomije in astrofizike je letos po-
tekala med 1. in 10. avgustom v romun-
skem kraju Suceava. Na tej (že osmi) 
mednarodni olimpijadi je Slovenija 
sodelovala drugič in našo državo so 
uspešno zastopali dijaki Žan Kokalj, 
Žiga Nosan, Andrej Nabergoj, Jakob 
Robnik in Krištof Skok. 

Društvo matematikov, fizikov in as-
tronomov Slovenije – DMFA že vrsto 
let prireja tekmovanja iz znanja as-
tronomije za Dominkova priznanja. 
Deset dijakov, ki so se na državnem 
tekmovanju najbolje odrezali,  se je 
marca udeležilo  izbirnega tekmovan-
ja za nastop na 8. mednarodni olimpi-
jadi iz znanja astronomije in astro-
fizike v Romuniji. Med izbranimi je bil 
tudi naš sokrajan, dijak Krištof Skok, 
ki je že lani sodeloval v ekipi in prejel 
srebrno medaljo. 

Seveda so se udeleženci pred izbirnim 
tekmovanjem pridno pripravljali vso 
zimo na Bledu, te priprave pa so do-
polnili s pripravljalnim vikendom na 
Nanosu. 

Priprave so tekle med 25. in 28. juli-
jem. Tekmovanje je zelo zahtevno, saj 
je sestavljeno iz reševanja teoretičnih 

nalog, analize podatkov in praktičnih 
astronomskih opazovanj. Analizo po-
datkov in praktično opazovanje je 
nadziral vodja slovenske ekipe Andrej 
Guštin, reševanje  teoretičnih nalog pa 
Dunja Fabjan in Tadeja Veršič. 

V soboto, 2. avgusta, se je s čudovi-
tim in spektakularnim programom 
otvoritvene slovesnosti, ki je poteka-
la na obnovljeni trdnjavi na obronku 
mesta Suceava, pričela osma medna-
rodna olimpijada iz znanja astronomi-
je in astrofizike za dijake z vsega sveta. 

Na to mednarodno tekmovanje vsaka 
sodelujoča država pripelje čim bolje 
pripravljeno peterico najboljših sred-
nješolcev, ki se v desetih dneh pomer-
ijo v poznavanju in razumevanju naše-
ga vesolja. Letos je na tej mednarodni 
znanstveni olimpijadi sodelovalo 37 
držav, kar je največ do sedaj, tekmo-
valo pa 198 dijakov, ki jih je spremljalo 
okrog 80 vodij ekip. 

Krištof je takole predstavil olimpiado:  
»Slovenija je na romunsko olimpijado 
po lanskem uspehu poslala pet tek-
movalcev. To smo bili: Žiga Nosan z 
gimnazije Ledina, Jakob Robnik z gim-
nazije Bežigrad, Žan Kokalj z II. gim-
nazije Maribor, Andrej Nabergoj s ŠC 

Srečka Kosovela Sežana in jaz -  Krištof 
Skok s I. gimnazije v Celju. Mentorje-
ma Andreju Guštinu in dr. Dunji Fab-
jan se je letos pridružila še študentka 
fizike Tadeja Veršič.  Ob prihodu na le-
tališče v romunskem kraju Iaşi so nam 
v petek, 1. avgusta, pripravili toplo do-
brodošlico. S slovensko zastavo v roki 
nas je pričakal Andrei, dijak prvega let-
nika srednje šole v Suceavi, ki je poskr-
bel, da smo se fantje lahko zabavali in 
sprostili pred tekmovanjem. 

Letošnja 8. mednarodna olimpijada iz 
astronomije in astrofizike je potekala 
od 1. do 11. avgusta 2014 v Romuniji v 
mestu Suceava. Pred odhodom smo 
imeli še skupne priprave, kjer smo se 
lotili nalog prejšnjih olimpijad. Med 
olimpijado smo prebivali v kampusu 
Univerze Štefana Velikega Suceava. 
V prostem času smo imeli na voljo 
športne aktivnosti, organizirali pa so 
nam tudi oglede pravoslavnih samo-
stanov. Romunija na prvi pogled ne 
izgleda veliko drugačna od Slovenije. 
Videlo pa se je, da so najrevnejši še na 
slabšem kot pri nas, kajti videli smo 
veliko kmetov, ki so se vozili po cesti 
s konjem in vozovi.  

Tekmovalci smo bili nastanjeni v kam-
pusu Univerze v Suceavi, vodje pa v 
35 kilometrov oddaljenem kraju Gura 
Humorului. Med olimpijado smo tek-
movalci lahko dostopali do svetovne-
ga spleta preko mobilnih telefonov. 
Med posameznimi deli  tekmovanja 
so organizatorji iz Romunije pripravili 
vrsto prostočasnih aktivnosti za tek-
movalce (športne, umetniške, ogledi 
in spoznavanje romunske države in 
kulture). 

kRIŠTOF SkOk NA MEDNARODNI OLIMPIADI IZ ZNANJA 
ASTRONOMIJE IN ASTROFIZIkE

Na laserskem šovu ob zaključku otvoritvene slovesnosti so z 
laserjem zapisali imena vseh sodelujočih držav, tudi Slovenije.

Priprave na Nanosu. Od leve proti desni:  Dunja Fabjan, Tadeja 
Veršič, Žan Kokalj, Andrej Guštin, Krištof Skok, Jakob Robnik, 
Žiga Nosan in Andrej Nabergoj.
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Mednarodna olimpijada iz znanja 
astronomije in astrofizike je sestav-
ljena iz treh delov. Člani ekipe tekmu-
jejo posamično in  ekipno. Vodje se 
dogovorijo glede primernosti nalog in 
posamezni sklop prevedejo v materni 
jezik. To leto smo najprej izvedli opa-
zovalni del tekmovanja, pri katerem 
smo morali  tekmovalci poznati vsa 
ozvezdja in položaj 108 megličastih 
objektov Messierjevega kataloga ter 

postavljanje in umerjanje teleskopov. 

Tekmovanje je bilo letos težje kot lani. 
Ne samo da je bila težavnost na višjem 
nivoju, ampak tudi same naloge so 
bile drugačne po vsebini, manj je bilo 
astronomske vsebine,  več pa mate-
matične in fizikalne. Kljub tem izzivom 
smo dosegli odličen rezultat. Žiga je 
osvojil bronasto medaljo, z Jakobom 
pa sva prinesla pohvali.« Katja Završnik

Slovenska ekipa ob prihodu na letališče v Iaşi. Od leve proti 
desni: Žan, Tadeja, Krištof, Jakob, Andrej, vodja Andrej in Žiga.

Na 47. mednarodnem obrtnem sejmu 
v Celju so se na razstavnem prostoru 
Dežele Celjske s pestro ponudbo tu-
rističnih in drugih ponudnikov minuli 
četrtek predstavile občine Spodnje 
Savinjske doline. 

Občino Žalec so zastopali ZKŠT Žalec 
s turistično ponudbo Občine Žalec, 
Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva 
Slovenije in s savinjskim pivom Kukec. 
TD društvo Šempeter se je predstavilo 
s ponudbo Jame Pekel in Rimske nekro-
pole ter s peklensko vodo. Blagovna 

znamka Zeleno zlato s ponudnico Jas-
mino Pepel je svojo stojnico bogato 
obložila z rastlinskimi mili, marmela-
dami, pralineji, suhimi zelišči itd. Druš-
tvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin 
in princes Slovenije se je predstavilo s 
hmeljarskim starešinom in princeso, 
TD Ponikva s ponudbo Ekološke kmeti-
je Kozman (žita, sirupi, sokovi itd). 

ZKTŠ Polzela se je predstavil s turis-
tično ponudbo Občine Polzela: s propa-
gandnim materialom gradu Komenda, 
muzeja traktorjev, rojstne hiše Neže 
Maurer in drugim promocijskim mate-
rialom. Na sejmu je bila tudi maskota 
Levček, obiskovalci pa so lahko de-
gustirali dobrote lokalnih ponudnikov, 
med katerimi so bili tudi sokovi kmetije 
Grčin iz Podvina. 

ZKTŠ Vransko se je tokrat predstavil s 
turistično ponudbo Občine Vransko, 

kmetija Koprivšek z medenimi izdel-
ki, Konjeniški klub Islander, gostišče 
in prenočišče Močnikov mlin s svojo 
ponudbo in Martina Felicijan z rožami 
iz krep papirja. 

Občina Tabor se je predstavila z gos-
tinsko in nastanitveno ponudbo Ribni-
ka pri Lesjaku, Gržina Catering – Apart-
maji pr Brišn’k ter turistično ponudbo 
kmetije Weiss, z glasbeno ponudbo 
ansambla Zupan in KUD-a Zaka’ pa ne 
ter z unikatnimi izdelki Ine Gržina in An-
dreje Kotnik - Kopos d. o. o. ter z izdelki 
rastlinskega izvora eko kmetije Marja-
na Natek. Turistično društvo Prebold, 
Občina Prebold in Jasna Kač pa so se 
predstavili z dopolnilno dejavnostjo na 
kmetiji s svojimi izdelki.

T. T. 

PESTRA SEJMSkA PONuDBA

S predajo novozgrajene primarne ka-
nalizacije in povečane osrednje čis-
tilne naprave v Kasazah v upravljanje 
Javnemu komunalnemu podjetju Žalec  
se je končal še zadnji od petih projek-
tov v okviru operacije Celostno ure-
janje odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda in varovanja vodnih vi-
rov na povodju Savinje. V imenu inves-
titoric so pogodbo podpisali župani, v 
imenu Javnega komunalnega podjetja 
pa direktor Matjaž Zakonjšek.

Začetki gradnje primarne kanalizacije 
v spodnjesavinjskih občinah ter nad-
gradnje osrednje čistilne naprave v 
Kasazah v sklopu operacije celostnega 
urejanja odvajanja in čiščenja komunal-
nih odpadnih voda na povodju Savin-
je segajo v leto 2004, gradnja pa se je 
pričela leta 2007. Nosilka projekta je 
bila Občina Žalec (vodja projekta Sto-
jan Praprotnik), ki pa je morala reševati 
še velike težave zaradi stečaja kar treh 
izvajalcev, prav tako je bil izredno slab 

nadzor DRI, je ob predaji povedal žalski 
župan Janko Kos. 

Dograjena osrednja čistilna naprava 
ima zmogljivost 60 tisoč populacijskih 
enot, primarno kanalizacijsko omrež-
je pa je v občinah Braslovče, Polzela, 
Prebold in Žalec skupaj dolgo skoraj 29 
kilometrov. Zgrajenih je bilo tudi 11 čr-
pališč. Skupna vrednost celotne inves-
ticije z odpravo napak in stroški zaradi 
stečajev in novih razpisov znašajo ne-
kaj manj kot 20 milijonov evrov. Malo 
manj kot 62 % upravičenih stroškov je 
pokril evropski kohezijski 
sklad, 27,4 % proračun Re-
publike Slovenije, ostalo 
pa občinski proračuni, 
je povedal žalski župan 
Janko Kos. Za odpravo 
napak predhodnih izva-
jalcev je bilo porabljenih 
skoraj 2 milijona evrov, za 
ostale posredne stroške 
pa še 600 tisoč evrov. 

Zato so bila za financiranje dokončanja 
projekta uporabljena še zadržana sred-
stva in unovčena bančna garancija. 

Svečane predaje primarne kanalizacije 
in čistilne naprave v upravljanje, ki so jo 
pripravili v prostorih čistilne naprave v 
Kasazah, se je udeležil tudi minister za 
kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, 
ki je ponovno poudaril pomen varovan-
ja vodnih virov, nato pa si je čistilno 
napravo tudi ogledal. 

T. T. 

sVEČANA prEdAjA prImArNE KANAlIZAcIjE IN cENTrAlNE 
ČIsTIlNE NAprAVE KAsAZE V upOrAbO, NAjEm IN uprAVljANjE
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V domu sem več starejših, ki so že 
nepokretni ali zelo bolni, vprašala, če 
so si v mladosti mislili, da bodo kdaj 
stari. Zanimivo, odgovor večine je bil 
– ne. Starost. Ena redkih stalnic v živ-
ljenju (skoraj vsi jo bomo dočakali), pa 
v mladosti o njej ne razmišljamo. Seve-
da vsi vemo, da bomo nekoč stari, 
vendar to odrivamo v čas »nekoč«, 
»ne še kmalu«, »v daljni prihodnosti«. 
Ob vprašanju starejšim, kaj bi bilo dru-
gače, če bi že v mladosti razmišljali o 
starosti, dobim večinoma odgovore 
v smeri: »Ne bi se toliko obremenje-
val/-a z malenkostmi. Naredil/-a bi dru-
gače, kot mi je zapovedal oče. Bolj bi 
se imel/-a luštno v življenju ...« 

Vsi odgovori so v smeri: Deloval/-a bi 
drugače.           

V ušesih mi že dalj časa odzvanja 
stavek iz filma Troja: »Bogovi nam za-
vidajo smrtnost.« Več let tega stavka 
nisem razumela. Kako bi nam lahko 
Bogovi zavidali smrtnost? Kaj ne bi 
bilo lepo, če bi večno živeli? Po težji 
lastni življenjski izkušnji pa sem doje-
la. Kakšni bi šele bili ljudje, če bi bili 
nesmrtni? Že tako imamo (vsi) vzgibe, 
ki nas napeljujejo k pohlepu, egoizmu 
in pretiranim družbenim prilagodit-
vam. Če bi resnično bili nesmrtni, bi 
bil pekel na zemlji. Naša nesmrtnost bi 
nam prinesla še več vojn – za oblast, 
denar in slavo. 

Starost in smrt sta nam lahko dober 
opomnik. Predvsem v tem, da razmiš-
ljamo, kako bi radi živeli, že v mladosti. 
Ker na koncu, ob izteku življenja, smo 
sami sebi največji sodnik. In takrat 

sosedovo mnenje in sodba nista več 
pomembna. Takrat nam tudi ni več 
pomembno, kako »lepo fasado« na 
hiši smo imeli. 

In ko pride starost … Najlažje je reči 
in najtežje storiti. Sprejeti je treba 
omejitve, ki jih prinaša. Potrebno je 
sprejeti, da je na vrsti zima življenja, 
ko narava začne mirovati. Ob tem pa 
si lahko zagotovimo kolikor toliko pri-
jetno zimo. Čeprav ima za veliko ljudi 
Dom starejših še vedno negativen 
predznak, je v domu veliko takšnih lju-
di, ki jim je tukaj prav lepo. Povedo, da 
niso tako osamljeni kot doma, da so 
zagotovljene aktivnosti, ki so jim pri 
nas všeč, in da je za njih poskrbljeno 
(ni jim potrebno kuhati, zdravstveno 
so preskrbljeni, na varnem in toplem  
so). 

Starost, kronično bolezen ali invalid-
nost  pa si lahko olajšamo tudi s storit-
vijo pomoči na domu. Trenutno je cena 
storitve za občini Vransko in Tabor 
resnično ugodna, saj za uporabnika 
znaša 4,31 evra/uro. Ob tem bi poudari-
la, da lahko naše oskrbovalke pridejo 
tudi za krajšo časovno enoto od 1 ure 
– npr. za pol ure ali 20 minut. Socialna 
oskrba na domu tako lahko uporabni-
ku zagotavlja: pomoč pri oblačenju/
slačenju, umivanju, hranjenju, zago-
tavljanju osnovnih življenjskih po-
treb, prinašanje enega pripravljenega 
obroka hrane, nabavo živil in pripravo 
obroka hrane, osnovno čiščenje bival-
nega in spalnega prostora. Oskrboval-
ka pa lahko tudi spremlja uporabnika 
pri opravljanju nujnih obveznosti (npr. 
ga pelje na zdravniški pregled).  

Za zadnje vrstice bi dodala misel 
dr. Jožeta Ramovša: »Čar in bogastvo 
starega človeka ni to, kar dela, temveč 
to, kar je in kakšen je. Dajmo razvijati 
medgeneracijsko sožitje.« Mladi se 
lahko veliko naučimo od starejših, 
tudi od nepokretnih. Prisluhniti jim je 
potrebno, s srcem. Ob njih se lahko  
ustavimo, umirimo v vrvežu življenja, 
tudi če samo za deset minut. Ob tem 
pa bomo naredili tudi za njih, ne samo 
zase, nekaj dobrega, saj jim bomo s 
svojo prisotnostjo polepšali dan, s 
temeljitim poslušanjem pa pridobili 
marsikatero modrost. 

Za vse informacije glede domskega 
varstva ali storitve pomoči na domu 
sem Vam na voljo na telefonski številki 
03/703-42-32 ali e-naslovu socialna.
delavka@nasdom-vransko.com.

Maja Štiglic, 
socialna delavka 

Zavoda sv. Rafaela Vransko

DROBTINICE O STAROSTI

12. pohod po hmeljski poti je zadnjo 
soboto v avgustu organiziral ZKŠT 
Žalec, s startom pred Ekomuzejem 
hmeljarstva in pivovarstva Sloveni-
je. Tudi tokrat je privabil številne po-
hodnike iz vse Slovenije. Več kot 350 
pohodnikov je prehodilo 14 km dolgo 
pot, ki je ravninska, večinoma spelja-
na med hmeljišči in mimo turističnih 
zanimivosti Občine Žalec (Ekomuzej 
hmeljarstva in pivovarstva Sloveni-
je, dvorec Novo Celje, krajinski park 
Ribnik Vrbje, Rimska nekropola). Po-
hodnike so na startu pozdravili župan 
Občine Žalec Janko Kos, hmeljarski 
starešina Janko Ivan Bizjak in hmeljar-
ska princesa Barbara Bosnar ter jim v 
lepem sončnem dopoldnevu zaželeli 
srečno in varno pot. Nekaj pohod-

nikov je bilo tudi iz občine Vransko. 

Postojanke na hmeljski poti so 
pripravili predstavniki Turističnega 
društva Petrovče, Turističnega društ-
va Vrba Vrbje in Turističnega društva 
Šempeter. Vsebina prireditve je bila 
na cilju obogatena s prikazom ročne-
ga obiranja hmelja, običajev v hme-
ljišču in šaljivih iger, ki so jih doživeto 
prikazali člani Etnološkega društva 
Hmeljarska vas. Na cilju je pohodnike 
čakala tudi malica in pijača ter ponud-
ba predstavnikov VIT točke Polzela 
s predstavitvijo turističnih zanimi-
vosti Občine Polzela in VIT Vranske-
ga s predstavitvijo ponudbe Martine 
Felicijan (ročno izdelane papirnate 
rože). Predstavilo se je tudi Turistično 
društvo Žalec, predstavnica blagovne 

znamke Zeleno zlato Jasmina Pepel 
s ponudbo domačih izdelkov (mar-
melade, čaji, testenine …) in Društvo 
podeželskih žena Občine Žalec z de-
gustacijo pekovskega peciva. Za ve-
selo razpoloženje je poskrbel harmo-
nikar Primož Zver.

T. T.

PO HMELJSkI POTI TuDI VRANŠANI
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ZGODILO SE JE ...

Slovenska veteranska avto moto 
zveza (SVAMZ) je zadnjo soboto v av-
gustu priredila eno  največjih srečanj 
za starodobna vozila v Sloveniji. Zveza 
je namreč praznovala 15. obletnico 
delovanja, zaznamovali pa so jo s 
prireditvijo na Centru varne vožnje 
Vransko (AMZS), kjer je bilo na ogled 
nekaj manj kot 800 starodobnikov. 

Kmalu po osmi uri dopoldne,  ko se 
je uradno začela prireditev, se je že 
pred vhodom na poligon vrstila dolga 

kolona starodobnih vozil. Udeležen-
ci s starodobnimi vozili so pri vhodu 
oddali izpolnjeno prijavnico, ki je šla v 
boben za žrebanje bogatih praktičnih 
nagrad. Podelili so  celo starodobno 
vozilo Audi 80. Ob oddaji prijavnice so 
vozniki starodobnih vozil dobili tudi 
darilno vrečko z bonom za kosilo in 
emajlirano značko. Organizatorji so se 
res potrudili, da so udeleženci s staro-
dobnimi vozili sodelovali na prireditvi 
popolnoma brezplačno. 

Za vzdušje so poskrbeli člani ansam-
bla Lun’ca, hkrati pa je bil za vse or-
ganiziran tudi bogat bolšji sejem. Bil 
je prava paša za oči, kot so pohvalili 
obiskovalci in udeleženci srečanja. 
Zadovoljni so bili vsi: organizatorji z 
udeležbo, udeleženci z organizacijo 
dogodka in hrano, ki jo je pripravilo 
Gostinstvo Lisjak. Tudi letošnje mu-
hasto vreme je bilo tokrat organiza-
torjem naklonjeno.

T. T.

OblETNIcA IN družENjE sTArOdObNIKOV

Ob koncu šolskih počitnic smo v AMZS 
Centru varne vožnje pripravili že peti 
Otroški trial camp, ki je potekal od 25. 
do 27. avgusta.  Campa se je udeleži-
lo pet otrok, željnih novega znanja in 
zabave. 

Starši so otroke v ponedeljek ob 17. 
uri predali organizatorju campa in in-
štruktorju varne vožnje v AMZS Cen-
tru varne vožnje Severinu Sajevcu in 
Gregu Kleču. Otroci so se med seboj 
spoznali in za uvod v tridnevno motori-
stično druženje pogledali nekaj filmov 
o trialu. Nato so si motorje in zaščitno 
opremo pogledali še od blizu in želja 
po vožnji je postala iz minute v minuto 
večja. Po ogrevanju, ki je pomembno 
za vsako športno vadbo, so pričeli s 
praktičnim delom vadbe s posebnim 
trial kolesom in z motorji, pri čemer so 
se zelo zabavali. 

Torkovo jutro so otroci začeli z gimnas-
tičnimi vajami in vajami za ravnotežje. 

Ob izvajanju vse zahtevnejših vaj je 
bilo tudi veselje do treninga vedno 
večje. Preostanek dneva so preživeli 
na trial poligonu, kjer so izvajali na-
predne vaje zaviranja in skoke čez 
manjše ovire. Čas med vajami na mo-
torju so izkoristili za trening hoje po 
vrvi (slackline), polkrogli za ravnotež-
je in novosti, »play with gravity« deski. 
Opoldne je že vsem udeležencem us-
pelo samostojno prehoditi vrv. Dan so 
otroci zaključili s pečenjem koruze in z 
družabnimi igrami. 

V sredo so otroci plezali v telovad-
nici Športnega društva Vransko in s 
tem poskrbeli za izboljšanje koordi-
nacijskih sposobnosti, motorike in 
ravnotežja, kar je še kako potrebno 
pri vožnji z motorji. Inštruktor jih je 
izobraževal tudi o tehniki pravilnega 
padca, tako da je ob morebitnem pad-
cu z motorja možnost za poškodbe 
manjša. 

Tridnevno druženje, polno svežih 
vtisov, novega znanja in zabave so 
zaključili s podelitvijo priznanj in na-
grad vsem udeležencem campa v sre-
do ob 16. uri, ko so ponje prišli starši. 

Zadovoljstvo otrok in pohvale staršev 
so potrdile, da je organizacijska ekipa 
zopet pripravila odličen camp, ki zago-
tovo ni bil zadnji. 

AMZS Center varne vožnje

bOdOČI ZmAGOVAlcI TrENIrAjO NA VrANsKEm 
OTROŠkI TRIAL CAMP

Vindičani smo združili moči in vse poletje  trdo delali. 
Trud se je izplačal, saj smo naredili prekrasen park. Ta 
park bomo v soboto, 27. 9. 2014, uradno odprli. 

Načrte je zrisal dedi Janez, vsi Vindičani  pa smo pripomo-
gli z lastnimi sredstvi in prostovoljnim delom. Za pomoč 
smo prosili tudi Občino Vransko. V parku smo zgradili 
gugalnico, košarkarsko igrišče, pravo rusko kegljišče … 
Načrtujemo zgraditi še manjšo  plezalno steno ter zip. Vsi 
Vindičani smo zelo ponosni na Vindijski park.

Žan Šoštar

VINDIJSkI PARk
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ZGODILO SE JE ...

Na igrišču je prepoznavna po dresu s številko 10. V šoli kot pridna 
dijakinja tretjega letnika I. gimnazije v Celju. Med fanti kot visoka 
dolgolaska modrih oči. Vse to je simpatična Katja Mihevc, sedem-
najstletnica, ki uspešno združuje gimnazijo in  kariero športnice, 
saj sodi med nosilke igre v ŽOK Braslovče in tudi v slovenski žen-
ski mladinski odbojkarski reprezentanci, ki je letos na evropskem 
prvenstvu v Estoniji in na Finskem osvojila srebrno kolajno. Lani 
so s kolegicami v reprezentanci dosegle še 1. mesto na festivalu 
evropske mladine v Utrechtu, 6. mesto na kadetskem EP v Črni 
gori ter s tem uvrstitev na SP na Tajsko, kjer so bile 13. Kot čla-
nica ŽOK Braslovče pa se lahko pohvali s 4. mestom v državnem 
prvenstvu v sezoni 2013/2014 in naslovom mladinskih državnih 
prvakinj 2013/2014, če izpostavimo le najpomembnejše dosežke 
pretekle sezone.

Če začneva na koncu, najprej čestitke za osvojene stopničke z 
žensko mladinsko odbojkarsko reprezentanco na evropskem 
prvenstvu. Je preteklo že dovolj časa, da so misli strnjene in 
da se punce zavedate, kaj ste dosegle? 

Vemo, da smo veliko dosegle, vendar še vseeno ni preteklo 
dovolj časa, da bi se dejansko zavedale, kakšen uspeh je to za 
nas kot za celotno slovensko žensko odbojko. To bo prišlo z 
leti, ko bomo še bolj izkušene in bomo znale še bolj ceniti vse 
dosežke. 

S koliko leti si začela trenirati in od kod ljubezen do odbojke, 
saj vemo, da sta na Vranskem doma košarka in nogomet? 

Odbojko treniram letos že osmo leto, torej sem začela igrati 
pri enajstih letih. Na začetku se  nisem odločila za treniranje 
odbojke, saj sem v osnovni šoli obiskovala tako košarko kot 
rokomet. Za odbojko me je kasneje navdušila sestra Eva in tudi 
mami, ki je prav tako trenirala odbojko. 

Kako se spominjaš začetkov, ko so bili treningi verjetno pov-
sem drugačni kot danes? 

Ja, res je, bili so precej drugačni kot sedaj. Spomnim se, da sem 
menjala igralna mesta, da še ni bilo določeno, katero pozicijo 
točno bom igrala. Treningi so potekali skozi igro, da nam je bilo 
zanimivejše in da smo se še bolj navdušile nad samim športom. 

Kako to, da si se odločila za braslovški klub in ne za šempetr-
skega? 

O tem, v kateri klub bom šla, ni bilo vprašanja, saj lahko celotno 
otroštvo povezujem z Braslovčami, od koder prihaja mami. Tu 
je prej trenirala tudi sestra, pogoji za delo in napredek so prav 
tako dobri, mogoče celo boljši kot v kakšnem večjem klubu. 

Šempeter je dolgo veljal za »center« ženske odbojke v Savinj-
ski dolini. Lani ste jim naziv prevzele, letos ste to samo še po-
trdile. Mar to pomeni, da Braslovče postajajo središče savinj-
ske ženske odbojke? 

Res je, da so lani iz Šempetra odšle nekatere starejše oz. iz-
kušenejše igralke, a ostale vseeno niso bile tako slabe, da nas 
ne bi mogle premagati. Res pa se je naša ekipa precej tehnično 
izboljšala, vse igralke smo tako napredovale, da smo v tako 
imenovanem derbiju v Savinjski dolini končno premagale Šem-
peter, ki nam je do sedaj vedno bil trn v peti. 

Kako dolga je klop braslovške ekipe in katere ste nosilke igre? 

Letos naša ekipa šteje petnajst članic. Nosilke igre smo članice, 
ki smo bile v prvi ekipi že lansko leto. Poleg mene so to še Katja 
Mihalinec, Nika Markovič, Zala Zbičajnik, Anja Hribernik, Špela 
Bednjanič in naša nova članica iz Mislinje Ana Marija Vovk. 

Pri ekipnih športih poznamo različne pozicije igralcev, katera 
je tvoja pozicija? 

Igram pozicijo centralnega blokerja. 

Imaš isto pozicijo kot v klubu tudi v slovenski reprezentanci? 

Ja, saj reprezentančni trenerji izberejo igralke za reprezentan-
co glede na pozicije v klubu. 

Kdaj so te opazili in povabili v slovensko mladinsko repre-
zentanco? 

Za slovensko mladinsko reprezentanco sem letos igrala prvič. 
Prejšnja leta sem igrala za kadetsko reprezentanco, na za-
četku, kot starejša deklica, pa za »koroško-celjsko« regijsko 
reprezentanco. 

Sedaj ko imaš že precej izkušenj tudi s tekmami na državnem 
nivoju, so tiste za klub še dovolj velika draž ali jih jemlješ bolj z 
levo roko? Igraš raje za klub ali za reprezentanco? 

Vsake stvari se je treba lotiti resno in z voljo ter tudi s ciljem. 
Res je, da je reprezentanca na višjem nivoju kot klub, vendar 
se moraš za vse truditi in se tudi prilagoditi ostalim igralkam. 
Težko je reči, za kaj igram raje. V klubu smo skupaj vsak dan 
in se res poznamo zelo dobro, zato se v igri dobro ujamemo, 
kar je tudi zelo pomembno za naše uspehe in napredovanje, 
medtem ko je igranje v reprezentanci nekaj čisto drugega, saj 
se moramo v nekajtedenskih pripravah igralke dobro ujeti, da 
lahko pokažemo najboljšo igro. 

Pravijo, da je odbojkarska ekipa tako »dobra«, kot je »dobra« 
najslabša igralka? Je v ekipi čutiti rivalstvo ali ste punce pri-
jateljice? Se družite tudi izven igrišča in garderobe? 

Vse se zelo dobro razumemo med seboj in smo res prijateljice. 
Vsako novo igralko poskušamo čim hitreje vklopiti v našo druž-
bo, da smo res kot nekakšna družina. Držati moramo skupaj, 
saj kot pravi naš trener, smo vsi na isti ladji. Družimo se tudi 
izven igrišča, saj nas veliko obiskuje isto šolo in prav tako smo 
približno iste starosti. 

kLJuB ZAVIDLJIVIM uSPEHOM OSTAJA ŠOLA NA PRVEM MESTu
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V nekaterih medijih je bilo možno zaslediti, da z novo sezo-
no ŽOK Braslovče zapušča trener Zoran Jerončič, s katerim 
je klub dosegel največje uspehe. Koliko je resnice v teh govo-
ricah?  

Trener je ostal isti kot lansko leto. 

Kako usklajuješ šolo in treninge? 

Moj urnik je preko dneva zelo pester, saj iz šole pridem ob treh 
popoldne, do odhoda na trening pa imam natanko štiri ure 
in pol. Ker imam tak urnik že kar nekaj časa, sem že navaje-
na tega tempa in moram reči, da mi gre kar dobro. Seveda  je 
vedno lahko še boljše, vendar sem zadovoljna in vesela, da mi 
uspeva dobro usklajevati vse skupaj. 

Si dijakinja tretjega letnika gimnazije. Že veš, kaj boš študirala 
ali se boš zapisala profesionalnemu športu? 

O mojem nadaljnjem študiju dosti razmišljam, vendar je to zelo 
pomembna odločitev, ki je še nisem sprejela. Šola je še vedno 
na prvem mestu, zato se bom z odbojko ukvarjala poleg šole. 

Kdo te vozi na treninge, saj vozniškega dovoljenja še nimaš?  

Do lanskega leta so me na treninge vozili starši. Lani je vozniški 
izpit naredila soigralka in dobra prijateljica Anja z Ločice, tako 
da se sedaj skupaj voziva na treninge. 

Je bilo staršem kdaj odveč ali te podpirajo? 

Starši me pri odbojki res podpirajo. To mi veliko pomeni, saj 
vem, da za mano stoji nekdo, ki mi bo vedno v podporo, hkrati 
pa bo ponosen name ob takšnih dosežkih, kot so letošnji. 

Je bilo tebi kdaj vsega dovolj in si razmišljala, da bi vse skupaj 
pustila? 

Moram priznati, da sem ob koncu letošnjega zelo pestrega po-
letja počasi odbojke imela že čez glavo. Vendar je moja strast 
do igranja odbojke prevelika, da bi vse skupaj pustila. 

Kako preživljaš prosti čas, ga sploh imaš?  

Čas, ko nimam skrbi s šolo in z odbojko, posvetim predvsem 
staršem in prijateljem. Poskušam se čim bolj sprostiti in od-
počiti od vsega drugega. 

Kako pa je s poškodbami? 

Na srečo večjih poškodb nisem imela in upam, da bo tako os-
talo. Imela sem le manjše poškodbe kolena in rame, kar pa se 
je hitro pozdravilo. 

Zaradi odbojke si videla že kar nekaj sveta. Koliko imate 
punce v resnici možnosti in časa, da si ogledate mesto, v ka-
terem igrate? 

Res je, da sem preko odbojke videla že dosti sveta. Za ogled 
in raziskovanje mesta imamo po navadi bolj malo časa, saj 
imamo vsak dan dopoldne trening, popoldne pa tekmo. Tako 
preprosto zmanjka časa za kakšen podrobnejši ogled mesta 
in okolice. 

Katere pomembne tekme te čakajo v prihodnosti? 

V soboto, 20. septembra, se v klubu že začnejo prvoligaške 
tekme. V okviru reprezentance nas v maju čaka kvalifikacijski 
turnir za mladinsko svetovno prvenstvo, ki se bo odvijalo v 
juniju. 

Za konec nam zaupaj želje, povezane z odbojko in tiste ose-
bne. 

Moje odbojkarske želje so, da bi iz leta v leto še bolj napredo-
vala, se vsako leto še kaj novega naučila in postala izkušena 
odbojkarica. Drugače pa si želim najprej uspešno zaključiti 
srednjo šolo in se vpisati na fakulteto, poleg tega pa upam tudi 
na to, da bom nekoč tako dobra, da si bom z odbojko lahko 
tudi kaj prislužila.

Tanja Goropevšek

ZGODILO SE JE ...
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T: 703 12 10   |   M: 041 238 749   |    M: 031 210 298   | www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com

VrANsKI pOlETNI VEČErI 2014 - KlAVIrsKI TrIO pOdlEsEK - hudNIK
Koncert bo v soboto, 27. septembra 2014, ob 20. uri v 
Schwentnerjevi hiši na Vranskem.
Violinist Janez Podlesek je koncertni mojster Orkestra Slo-
venske filharmonije in Komornega godalnega orkestra Slo-
venske filharmonije. Poučuje na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana in od leta 2009 redno deluje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani kot asistent profesorja Primoža Novšaka 
ter umetniški vodja Komornega godalnega orkestra AG. Za 
svoje dosežke je prejel vrsto nagrad. 
Pianistka Hermina Hudnik deluje kot korepetitorka na Kon-
servatoriju za glasbo v Ljubljani. Nastopa v duu z violončeli-
stom Milanom Hudnikom in drugimi slovenskimi glasbeniki. 
Violončelist Milan Hudnik nastopa kot solist in komorni glas-
benik doma in v tujini. Je namestnik soločelista v Simfonič-
nem orkestru RTV Slovenija in profesor na Konservatoriju za 
glasbo v Ljubljani.   

ZkTŠ - kuLTuRA IN ŠPORT

ABONMA 2014/15

sobota, 11. oktober 2014, ob 10.00 
MAČEK KAZIMIR IN  MIŠKA VALENTINA 
Glasbeno-lutkovna predstava 
za otroke od 3. leta starosti. 
Glasbeno gledališče Melite Osojnik 

Otroški abonma Gledališki abonma

sobota, 18. oktober 2014 ob 19.30
HALO! OBIROVKE SO Tu! 
Komedija 

Gledališka skupina KD Gomilsko 
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ZkTŠ - kuLTuRA IN ŠPORT

ZAVOd ZA KulTurO, TurIZEm IN ŠpOrT VrANsKO   |   Vransko 134, 2201 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23

T: 703 12 10   |   M: 041 238 749   |    M: 031 210 298   | www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com

Vabimo , da se zavrtite 
 

NA TEČAJU DRUŽABNIH PLESOV, 
 

ki se bo pričel oktobra 2014 (predvidoma v ponedeljek, 20. 10. 2014, ob 20.00) v 
Športni dvorani Vransko, pod vodstvom učitelja priznane plesne šole 

Plesni mojster iz Žalca. 
 

Tečaj bo obsegal 8 vaj po 75 min. Cena je 40 eur/osebo. 
 

Prijave zbiramo do 16. 10. 2014  
na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749. 

 

Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je govorica telesa, ki 
se izraža skozi ritem glasbe in lahko predstavlja stil človekovega 
življenja, kajti z vsakim gibom se v človekovi duši ustvarja 
zadovoljstvo. Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in je 

kultura posameznega naroda. Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost 
dveh ali več teles. Nekoč je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur je postal še 
oblika zabave sprva majhnih skupin, kasneje pa način preživljanja prostega časa velikih množic … 
Leta pri plesu niso pomembna. 
 

“NAJLEPŠA RAZGLEDNICA VRANSkEGA”
Namen natečaja je pridobiti najlepše fotografije Vranskega. 

Predmet natečaja je izdelava nove razglednice Vranskega, saj so obstoječe že zastarele. 
Predlog mora vsebovati vsaj pet različnih fotografij v jpg-formatu. Posamezna fotografija naj bo velikosti vsaj 5 MB (za 10 x 13 cm pri 300 dpi). 

Motivi na fotografijah naj bodo pogled na Vransko s hriba, trg Vransko, posamezne znamenite stavbe … 
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki naj fotografije pošljejo do 20. septembra 2014 na CD-ju na naslov: ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 

Vransko. Na ovojnico naj napišejo »Najlepša razglednica Vranskega«. V ovojnico naj dodajo list z geslom. Komisija bo izbrala najboljše fotografije in gesla 
izbranih avtorjev objavila v naslednji številki Občinskega informatorja. 

Nagrada za najlepše fotografije je 100 evrov. ZKTŠ Vransko si pridržuje pravico, da izbere le določeno fotografijo posameznega avtorja. V tem primeru 
se bo nagrada razdelila med več avtorjev in bo znašala 20 evrov na fotografijo. 

V primeru, da poslane fotografije ne bodo ustrezale pričakovanjem, si ZKTŠ Vransko pridržuje pravico, da ne izbere nobenega predloga.

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
podaljšuje natečaj
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 26. SEPTEMBER 2014     Številka 41/2014          

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto 
2013 

2. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih 
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 

4. SKLEP o spremembi Sklepa o tehničnem popravku 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 

RAZPISI 
 
5. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in 
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 
1. 11. 2014 do 15. 3. 2015 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 

ZAPISNIKI 
 
7.  ZAPISNIK 21. redne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
8. POZIV oškodovancem v poplavah med 12. in 16. 9. 2014 

OBVESTILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 
9. SKLEP o določitvi dneva predčasnega glasovanja za 
lokalne volitve 2014 v občini Vransko 
 

A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10),  
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 78/99, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) 
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 

53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št.  21/12) je Občinski 
svet  Občine Vransko na 21. redni seji dne 2. 9. 2014 sprejel 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vransko za leto 2013 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2013.  

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Vransko za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  

3. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2013 
znašajo: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2013  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek  in 
dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
711 Upravne takse in 
pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

 3.061.779 
 

2.160.098 
 

2.011.307 
1.772.488 

 
164.871 
65.020 

 
0 

 
157.720 
98.397 

 
1.278 

 
620 
649 

 
56.774 

 
54.260 
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Številka: 3500-01/2014-03                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
Priloga: 
- grafični prikaz. 
 

 
 

 
 
2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. 
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP-a »Po 

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o tehničnem popravku PUP-
a »Po Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08). 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500-01/2014-03-6                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

Na osnovi 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 20. redni seji dne 17.06.2014 
sprejel  naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 

2014 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 
objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št 38/2014 z dne 
31.3.2014 se dopolni kot sledi: 
 
PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA 

Lo
ka

cij
a 

ne
pr

em
ičn

ine
 

 V
rst

a 
ne

pr
em

ičn
ine

-
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da
tki

 o
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li a
li 
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i 
Ve
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t 
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ičn
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m

2 

Pl
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ira
na
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ed
stv

a 
Vr

ed
no

st 
ne

pr
em

ičn
e 

v €
 

Re
ali

za
cij

a 
na

ku
pa

 

Zemljišče 
na plazu 
JP Stari 
grad  

parc. št. 
665/24,  
k.o. Prekopa, 
51 m2 

parc. št. 
665/25,  
k.o. Prekopa, 
215 m2  

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

parc. št. 18/2, 
k.o. Vransko, 
114 m2 

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 

 
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE    

Lo
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a 
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ičn

ine
  

v €
 

Ek
on
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sk

a 
up

ra
vič

en
os

t 

Stavbno  
zemljišče 
delež do 

1/2 
(Vransko 

55) 

parc. št. 159/3, 
k.o. Vransko 

parc. št. 159/4, 
k.o.  Vransko 

 cca 82 m2 

 cca 35 m2 

  

  
2000 € 

Občina  bo 
zamenjala    
stavbno 

zemljišče  za 
drugo stavbno 

zemljišče 

Kmetijsko 
zemljišče 
(opuščena  
javna pot) 

parc. št. 
1310/9, 

k.o.  Jeronim  

215 m2 450 € Občina  bo 
zamenja 
kmetijsko 

zemljišče za 
drugo 

zemljišče na 
JP Stari grad 

 
Številka: 410/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
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720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje 
zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz 
domačih virov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij 

 
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači 
transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi 
pravnim in fiz. osebam, ki niso 
PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 

                    22 
 

54.238   
   
 

0 
0   
 
 

847.420   
847.420   

   
 

3.061.002 
 

1.033.270   
178.264 

   
     26.642 

 
725.507   
37.039 

                   65.816 
 

930.824   
43.272   

496.506 
 

76.886 
 

314.159 
 
 

940.085 
940.085 

 
 

156.822 
35 

 
 

156.751 
 

776 
   
 

 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2013  
v EUR 

IV. PREJETA VRAČILA                    
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                           

750 Prejeta vračila danih 
posojil 
751 Prodaja kapitalskih 
deležev 
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                         
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV                                          

441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                       
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

412 
 
 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA                                         
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 

- 412 

 
C.RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2013  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega 
dolga 

 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
) SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE               
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

 

STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

220.000   
              220.000 
              220.000 

   
              211.802 
              211.802   

         211.802 
   
 

                8.562  
   
   
 

8.198   
 
   

- 776 
   
 
   

                14.302

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informator -
Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 410/2014-0321                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 2. 9. 2014                                 Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
2. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, 
št. 57/12) v povezavi s 16. členom Statuta občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 21. 
redni seji dne 2. 9. 2014 sprejel 
 

S K L E P 
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Vransko 
 

1. člen 
 
(1) Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), Sklep o 
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s 
parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5 k.o. Jeronim ter 3/3 
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013 in 
33/2013) ter Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 40/2014). 
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(2) V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko je prišlo do napake pri prenosu obstoječih stavbnih 
zemljišč iz prostorskega akta »Spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za 
območje občine Vransko - dopolnitev 2000«.  
(3) Meja območja stavbnih zemljišč je bila premaknjena proti 
severu, zato sta izpadli iz območja stavbnih zemljišč z oznako 
SS del parcele št. 1103 in parcela št. 1110/7, obe k.o. Prekopa, 
kjer je bila na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
zgrajena in v zemljiški kataster vrisana stanovanjska stavba.  
Pomotoma pa so bila v območje stavbnih zemljišč uvrščena 
naslednja zemljišča: del parcel št. 1094/1, 1094/3 in 1101 ter 
parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa. 
 

2. člen 
 
(1) V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko se zemljišča: del parcele št. 1094/1, 1094/3 in 1101 
ter parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa, v izmeri cca 
2.578 m2 z določeno namensko rabo »Stanovanjske površine 
– SS« vrne v namensko rabo »Druga kmetijska zemljišča - 
K2«, del zemljišča parc. št. 1103 in parcela 1110/7, obe k.o. 
Prekopa, v izmeri 797 m2, se iz namenske rabe  »Druga 
kmetijska zemljišča - K2« prestavi v namensko rabo 
»Stanovanjske površine – SS«. 
(2) Namenska raba zemljišč je določena in označena v 
grafičnem prikazu, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

3. člen 
 
(1)Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
(2) O izvedenem postopku spremembe občinskega 
prostorskega načrta po kratkem postopku, Občina Vransko v 
sedmih dneh po sprejemu na občinskem svetu obvesti 
pristojno ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora. 
 
Številka:  3500-02/2014-03                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 2. 9. 2014                                 Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih 
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 

Na podlagi 5. odstavka v povezavi z 2. odstavkom 14. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanje (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – 
Odl. US in 98/13), Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) in 29. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je odgovorna 
urednica uradnega glasila občine Vransko - Občinski 
informator, dne 17. 9. 2014 sprejela 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo 

časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih 

programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 

I. 

Razveljavi se 2. člen Sklepa o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov 
za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 40/2014). 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 0410-02/2014-05-62       Odgovorna urednica 
Vransko, 17. 9. 2014                     Suzana Felicijan Bratož l. r.                         
 

 

4. Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku  
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, 
št. 57/12) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 
2. 9. 2014 sprejel 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o tehničnem popravku 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 

1. člen 
 
V Sklepu o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 40/2014) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi: "V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta 
Občine Vransko se del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa, 
v izmeri cca 270 m2 z določeno namensko rabo »Površine 
razpršene poselitve – A« vrne v namensko rabo »Gozdna 
zemljišča - G«, del zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa v 
izmeri 120 m2 (severni del) pa se iz namenske rabe  »Gozdna 
zemljišča - G« prestavi v namensko rabo »Površine razpršene 
poselitve – A«." 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka:  3500-01/2014-03                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 2. 9. 2014                                 Franc Sušnik l. r.  
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(2) V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko je prišlo do napake pri prenosu obstoječih stavbnih 
zemljišč iz prostorskega akta »Spremembe in dopolnitve 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za 
območje občine Vransko - dopolnitev 2000«.  
(3) Meja območja stavbnih zemljišč je bila premaknjena proti 
severu, zato sta izpadli iz območja stavbnih zemljišč z oznako 
SS del parcele št. 1103 in parcela št. 1110/7, obe k.o. Prekopa, 
kjer je bila na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
zgrajena in v zemljiški kataster vrisana stanovanjska stavba.  
Pomotoma pa so bila v območje stavbnih zemljišč uvrščena 
naslednja zemljišča: del parcel št. 1094/1, 1094/3 in 1101 ter 
parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa. 
 

2. člen 
 
(1) V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko se zemljišča: del parcele št. 1094/1, 1094/3 in 1101 
ter parceli št. 1102/1 in 1102/2, vse k.o. Prekopa, v izmeri cca 
2.578 m2 z določeno namensko rabo »Stanovanjske površine 
– SS« vrne v namensko rabo »Druga kmetijska zemljišča - 
K2«, del zemljišča parc. št. 1103 in parcela 1110/7, obe k.o. 
Prekopa, v izmeri 797 m2, se iz namenske rabe  »Druga 
kmetijska zemljišča - K2« prestavi v namensko rabo 
»Stanovanjske površine – SS«. 
(2) Namenska raba zemljišč je določena in označena v 
grafičnem prikazu, ki je sestavni del tega sklepa.  
 

3. člen 
 
(1)Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
(2) O izvedenem postopku spremembe občinskega 
prostorskega načrta po kratkem postopku, Občina Vransko v 
sedmih dneh po sprejemu na občinskem svetu obvesti 
pristojno ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora. 
 
Številka:  3500-02/2014-03                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 2. 9. 2014                                 Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih 
programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 

Na podlagi 5. odstavka v povezavi z 2. odstavkom 14. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanje (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – 
Odl. US in 98/13), Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila (Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010) in 29. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je odgovorna 
urednica uradnega glasila občine Vransko - Občinski 
informator, dne 17. 9. 2014 sprejela 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo 

časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih 

programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 

I. 

Razveljavi se 2. člen Sklepa o določitvi pravil za izrabo 
časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski 
informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov 
za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014 (Uradne objave 
Občine Vransko, št. 40/2014). 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 0410-02/2014-05-62       Odgovorna urednica 
Vransko, 17. 9. 2014                     Suzana Felicijan Bratož l. r.                                       
 

 

4. Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku  
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 
Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, 
št. 57/12) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni seji dne 
2. 9. 2014 sprejel 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o tehničnem popravku 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
 

1. člen 
 
V Sklepu o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 40/2014) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi: "V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta 
Občine Vransko se del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa, 
v izmeri cca 270 m2 z določeno namensko rabo »Površine 
razpršene poselitve – A« vrne v namensko rabo »Gozdna 
zemljišča - G«, del zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa v 
izmeri 120 m2 (severni del) pa se iz namenske rabe  »Gozdna 
zemljišča - G« prestavi v namensko rabo »Površine razpršene 
poselitve – A«." 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka:  3500-01/2014-03                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 2. 9. 2014                                 Franc Sušnik l. r.  
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R A Z P I S I 

5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in 
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 
1. 11. 2014 do 15. 3. 2015 
 
Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list 
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 
2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/12) in Pravilnika o  
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina  
Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest)  

na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 
15. 3. 2015 

 
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna 
dokumentacija  sta objavljena  na spletni strani občine Vransko 
(www:vransko.si) in na oglasni deski Občine Vransko. 
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske 
službe do 20. 10. 2014 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
Številka:  4303-14/2014-04                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 9. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo 
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse 
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim 
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z 
divjadjo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA 
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.  
 
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave 
Občine Vransko št. 10/2011). 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in sicer ukrepov 
odvračanja divjadi  in varovanja travnikov in pašnikov in drugih 
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu 
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na 
kmetijskih zemljiščih.  
 
V ta namen bo Občina Vransko zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do  
višine 770,22 €. 
 
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj 
pridobiti sam iz spletne strani občine na spletnem naslovu 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/. 
 
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj 
poslati po pošti na naslov OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 
3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu  občine. 
 
ROK ZA ODDAJO VLOGE  je 30.10. 2014. 
 
 
Številka:  4303-15/2014-04                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 19. 9. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
 
 

Z A P I S N I K I 

7.  Zapisnik 21.  redne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki je bila v torek, 2. septembra 2014, ob 21. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, 
Jože Matko, Aleksander Reberšek, Nataša Urankar, Marjan 
Pečovnik, Janez Lencl, Ana Bogataj, Nataša Juhart, Justin 
Sedeljšak in Anton Homšak  
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Mateja Godler, OU; 
- SOU Občine Tabor in Občine Vransko: Petra Slatinšek, 
računovodja 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 
vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda 

Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni, zato sledi 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  11 glasov ZA 

Sklep št. 361 
Sprejme se naslednji dnevni red  21. redne seje:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje in 14. 
korespondenčne seje 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2013 
4. Seznanitev s   poročilom o polletnem poslovanju Občine 
Vransko 
5. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
6. Sklep o spremembi sklepa o Tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
7. Vloga Farčnik Ivane, Prekopa 23 
8. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje z 
dne 17.6.2014 in 14. korespondenčne seje z dne 21.8.2014 

Na predložen zapisnik 14. korespondenčne seje pripomb ni 
bilo. Na zapisnik 20. redne seje pa je svetnik Jože Matko vložil 
pripombo na zapis pri TČ. 2 pod črko č), da se v tekstu dopolni 
z besedo plinski top, tako se sedaj glasi: 

»č) Jože Matko: zanima ga, kaj je z  javnim razpisom za 
pridobitev sredstev za obnovo ceste Tešova in odziv občine na 
strelišče v Jeronimu,  kakšne so predvidene kazni za kršitelje 
javnega reda in mira ter, kako bomo reagirali na to, da je 
lastnik zemljišča pričel streljati celo s plinskim topom.« 

Sledi glasovanje za potrditev zapisnikov:  
- 20. redna seja z dne 17.6.2014 z dopolnitvijo: 11 glasov ZA 
- 14. korespondenčna seja  21.8.2014: 11 glasov ZA 

Sklep št. 362 
Potrdi se zapisnik 20. redne seje z dne 17.6.2014 z 
dopolnitvijo. 

Sklep št. 363 
Potrdi se zapisnik 14. korespondenčne seje z dne 21.8.2014 v 
predloženem besedilu. 
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Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

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

a) Janeza Lencla zanima, če še vedno velja, da JKP d.o.o  
Žalec pred priklopom na kanalizacijo opravi čiščenje  greznice 
brezplačno?  

Župan: čiščenje greznic pred priklopom na kanalizacijo je še 
vedno brezplačno. 

b) Vladimir Rančigaj poda vprašanje glede sklepa, ki ga je 
izdalo sodišče v zvezi z najemom poslovno proizvodnih 
objektov in pripadajočih zemljišč KIV d.d. v stečaju najemniku 
Feštajn Samu s.p. – Avtoodpad Feštajn. Pravi, da se je na 
njega obrnilo veliko zaskrbljenih občanov zaradi avtoodpada, ki 
naj bi ga omenjeni najemnik postavil. Zanima ga, če lokalni 
skupnosti ni potrebno izdati nobenega dovoljenja, glede na 
predvideno opravljanje dejavnosti najemnika. 

Župan: po zakonu občina nima nobenih pristojnosti ali 
kakršnega koli vpliva na odločitev oz. izdajo soglasja za oddajo 
premoženja KIV d.d. v stečaju v najem. Sklep o soglasju za 
oddajo premoženja stečajnega dolžnika v najem je izdalo 
sodišča kateremu je podal soglasje  tudi upniški odbor. Na 
podlagi občinskega prostorskega načrta zemljišče spada v 
gospodarsko cono v kateri so zajete tudi dejavnosti s katerimi 
se najemnik ukvarja, zato občina temu ne more oporekati, 
lahko pa podaja pripombe pri sami izvedbi te dejavnosti pri 
neupoštevanju okoljevarstvenih ukrepov. 

c) Justina Sedljšaka zanima kako je z sanacijo gozdne ceste 
odcep Cencelj – Štrajhar (pisno  vprašanje Cencelj Sonje, 
Jeronim 50) 

Župan poda odgovor: 

Sanacija gozdne ceste GC 093 146 Odcep Cencelj 

Gozdna cesta GC 093146, ki je bila poškodovana v neurju 4-5 
november 2012 je bila v skladu z navodili Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje – Sektorja sanacij naravnih nesreč, 
uvrščena na seznamu sanacij kot tretja prioriteta. Občina 
Vransko je v okviru sredstev rezerve pri podjetju Grading d.o.o. 
iz Maribora, naročila izvedbo projekta (PZI) sanacije omenjene 
GC in ga posredovala na MKO. Vendar sta bil sofinancirani le 
dve sanaciji to je bila sanacija plaza pod stanovanjskim 
objektom Urankar in sanacija JP Zaboršt – Stari grad. Zato je 
Občina v lanskem letu izvedla le začasno prevoznost ceste s 
kanaliziranjem odvodnega jarka in zasutjem le-tega z 
gramoznim materialom. Kakršna koli provizorična rešitev 
sanacije udorov omenjene ceste »s piloti«, bi le še dodatno 
ogrozila stabilnost poškodovanega cestnega odseka. V 
primeru, da ne bomo pozvani k predložitvi dokumentacije za 
sanacijo omenjenega odseka, bo naš koncesionar zagotavljal 
normalno prevoznost ceste z vsemi potrebnimi ukrepi za 
zagotavljanje varnosti. 

Glede na to, da nas je v  obdobju 2.2- 7.2. 2014 zajelo neurje z 
žledom, je MKO od nas zahtevalo, da zopet oddamo seznam 
poškodovanih objektov s predlogom sanacij. Ne glede na to, da 
imamo odrtih še veliko projektov iz preteklih neurij, nas je MKO 
pozval, da pripravimo razpis za prvo prioriteto sanacij. Prvo 
prioriteto sanacije predstavlja sanacija LC Ločica – Zaplanina 
(lokacija 2), za katero smo že podpisali pogodbo o 
sofinanciranju sanacijskih del v višini cca 83.000,00 €. Pri tem 
pa je potrebno poudariti, da nam MKO kot upravičen strošek ne 
prizna, stroške DDV, nadzora, projektne dokumentacije, raznih 
nepredvidenih del… 

Kot druga prioriteta pa je predvidena še sanacija plazov pod 
dvema stanovanjskima objektoma to je stanovanjski objekt 
Kosem  Stopnik 12 in Dolinšek Ivan Jeronim 39. 

Glede na izkušnje iz preteklih obdobij lahko povemo, da nas 
MKO v primeru pridobitve kakršnih koli sredstev za sanacije, 
pozove k predložitvi dokumentacije za sanacijo plazov, ki so bili 
prijavljeni v katerikoli ujmi od leta 2007 dalje. Tako smo v 
lanskem letu sanirali plaz pod stanovanjskim objektom Jagodič 
v Stopniku, ki je bil poškodovan v neurju 2010. Vsa projektna 
dokumentacija in sanacijski elaborati so bili že dostavljeni na 
MKO. 

č) Ivana Kokovnika zanima kako je z ureditvijo ceste Jevše- 
Letonja in s pravilno usmeritvijo cestnega ogledala pri kapelici 
Roter v Prekopi. 

Župan: cesta Jevše – Letonja je bila s strani našega 
koncesionarja že sanirana in tudi ogledalo je že bilo pravilno 
nastavljeno oz. usmerjeno, ob enem pa pove, da je bila dne 
29.8.2014 prekinjena sanacija ceste na Ločici -odcep Felicijan, 
zaradi prepovedi lastnika zemljišča. 

d) Jože Matko: 

1. Kako napreduje projekt GOŠO ? 

Župan: projekt GOŠO je zaključen, na sestanku županov SSD 
so bile obravnavane tudi težave, ki so se pojavilo zaradi želje 
priklopa tistih, ki ne spadajo na seznam sivih lis.  Priklopi se 
bodo pričeli izvajati v mesecu septembru. Na koordinaciji 
županov SSD je bilo dogovorjeno, da se bo do nosilca 
pogodbe s strani občin SSD podal zahtevek, da se pokrijejo 
tudi tisti, ki do sedaj te možnosti niso imeli. Če se pojavijo 
kakršnekoli težave glede priklopa se je potrebno obrniti na 
Rudija Pušnika, ki je na občini Vransko skrbnik projekta GOŠO. 

2. Kakšno je stanje glede problematike strelišča v Jeronimu? 

Župan: uradno ni informacij, neuradno pa naj bi bile izdane 
nekatere odločbe. Predstavniki strelskega društva pa so se s 
prizadetimi občani pripravljeni pogovoriti in dogovoriti o režimu 
streljanja. 

3. Kako je s sanacijo ceste Vransko–Tešova? 

Župan: Pojavili so se določeni problemi z mejaši,sicer je cesta 
odmerjena, ampak je potrebno poiskati mejne točke, kar se bo 
zgodilo v naslednjem tednu. Predvidevam, da bo sanacija v 
okviru katastrske odmere lahko stekla takoj po tem. Dela  se 
bodo pričela konec septembra 2014. 

4. Potrebno je urediti tudi bankine mimo lovskega doma na 
Tešovi 

Župan: vgradilo se bo tudi večjo količino asfalta v udarne jame 
na cesti Vransko - Tešova 

e) Nataša Urankar sprašuje glede ureditve ceste Črni Vrh – 
Ravne, ureditve ceste Limovce - odcep Hrastovec Alojz in kaj 
je z nabavo gasilske lestve. 

Župan: ceste se bodo sanirale takoj, ko bo vreme dopuščalo, 
glede lestve pa mora občina do 1. oktobra plačati 15.000€, gre 
za nabavo rabljene gasilske lestve. 

f) Aleksander Reberšek:  

1. Uporabnika vodovoda Male Zahomce zanima, kaj bo občina 
naredila v primeru, če na njihovem vodovodu zmanjka vode? 

Župan: preko gasilskih društev imajo možnost dovoza vode, v 
primeru suše večjih razsežnosti se prevoz vode plača s strani 
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Številka 41/2014 – 26. 9. 2014                                                       URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

6 | S t r a n  

 

občine, drugače pa je to zaseben vodovod za katerega ima 5 
uporabnikov izdano tudi vodno dovoljenje, v tem primeru 
občina tukaj nima nobenih pristojnosti, uporabniki imajo tudi 
možnost sodelovanja na razpisu za izboljšanje vodo oskrbe, ki 
ga občina objavlja vsako leto in si tako pridobiti finančna 
sredstva za izboljšanje oskrbe z vodo. 

2. Ali ima občina namen urediti še kakšno igrišče za otroke v 
Prekopi? 

Župan: na 20. redni seji OS je bil sprejet sklep, da se podpre 
investicija izgradnje igrišča v Prekopi v vrednosti 10% projekta 
se pravi 1500€, če pa se bo organizirala še kakšna skupina 
ljudi v Prekopi ali pa kje drugje se bo podal predlog 
občinskemu svetu da se projekt podpre in financira v 
podobnem deležu. 

3. Možnost ureditve odvodnjavanja vode na cesti pri rondoju v 
Čepljah? 

- na omenjeni lokaciji so bili urejeni posebni kanali za 
odvodnjavanje križišča in cestišča, velik del meteorne vode pa 
steče tudi  v fekalno kanalizacijo. 

Ad3 Odlok o zaključnem računu občine Vransko za l. 2013 

Župan pove, da se nadaljuje prekinjena točka dnevnega reda 
iz 20. redne seje občinskega sveta Občine Vransko. Občinski 
svet je v vednost prejel tudi osnutek revizijskega poročila 
zaključnega računa občine Vransko za l. 2013 in poročilo NO 
zaključnega računa občine Vransko za l. 2013. Nato preda 
besedo predsedniku NO Mihu Pečovniku, da obrazloži poročilo 
NO odbora.  Po zaključeni obrazložitvi g. Pečovnika, župan 
odpre razpravo v kateri sodelujeta Janez Lencl in Vladimir 
Rančigaj. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA 

Sklep št. 364 
Občinski svet občine Vransko potrdi zaključni račun občine 
Vransko za l. 2013 

Ad4 Seznanitev s   poročilom o polletnem poslovanju 
Občine Vransko 

Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, k razpravi 
se nihče ne prijavi. Glasovanja pri tej točki ni bilo. 

Sklep št. 365  
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o 
izvrševanju proračuna Občine Vransko za obdobje 1.1.2014 do 
30.6.2014 

Ad5 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 

Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, ker se k 
razpravi nihče na prijavi jo zaključi. Sledi glasovanje: 11 glasov 
ZA 

Sklep št. 366 
Sprejme se Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženem besedilu. 
Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator-Uradne objave Občine Vransko«. 

Ad6 Sklep o spremembi sklepa o Tehničnem popravku 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 

Župan poda uvodno obrazložitev in odpre razpravo, ker se k 
razpravi nihče na prijavi jo zaključi. Sledi glasovanje: 11 glasov 
ZA 

Sklep št. 367 
Sprejme se Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator- Uradne objave Občine Vransko«. 

Ad7 Vloga Farčnik Ivane, Prekopa 23 

Župan poda uvodno obrazložitev glede vloge Farčnik Ivane 
Prekopa 23 za ureditev prometne signalizacije na odseku ceste 
Prekopa- Čeplje in seznani občinski svet s problematiko le-te. 
Občina Vransko je naročila odmero tega dela cestišča, ki bo 
izvedena v tretjem tednu septembra. Po odmeri bomo 
dogovorili režim rabe javnega dobra na tem odseku z mejaši. 

Številka:  0320/2014/02 
Vransko, 2. 9. 2014                                  
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 
 

O B V E S T I L A 

8. Poziv oškodovancem v poplavah med 12. in 16. 9. 2014 
 
Oškodovance v poplavah med 12. in 16. septembrom 
pozivamo, da škodo na kmetijskih zemljiščih, objektih in 
infrastrukturi prijavijo na Občini Vransko najkasneje do 
ponedeljka, 13. oktobra 2014, do 12. ure.  
 
 Za prijavo škode pripravite naslednje podatke: 

- številka parcele in katastrska občina, 
- davčna številka oškodovanca, 
- KMG-MID (v primeru škode na kmetijskih zemljiščih). 

 
Vransko, 22. 9. 2014 
                                                                Župan Občine Vransko 
                                                                Franc Sušnik l. r.  
 

OBVESTILA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

9. Obvestilo o določitvi dneva predčasnega glasovanja za 
lokalne volitve 2014 v občini Vransko 
 
Občinska volilna komisija Občine Vransko obvešča, da je na 
podlagi 78. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), kot dan 
za izvedbo predčasnega glasovanja za lokalne volitve 2014 v 
Občini Vransko določila sredo, 1. oktober 2014. 
 
Predčasno glasovanje bo potekalo na volišču za predčasno 
glasovanje, s sedežem na naslovu Vransko 59, 3305 Vransko 
(sejna soba Občine Vransko) od 7. do 19. ure. 
 
                                       Predsednica Občinske volilne komisije  
                                       Občine Vransko 
                                       Brigita Miklavc, univ. dipl. prav., l. r. 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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V vrtcu je bilo poleti nekaj manj otrok  
kot  ponavadi, a se je kljub temu doga-
jalo veliko zanimivih aktivnosti.  Otroci 
so veliko časa preživeli na prostem, na 
obeh igriščih vrtca in šolskem igrišču, 
prebrali smo kopico knjig, ustvarjali 
iz odpadnega materiala, rajali, peli in 
praznovali rojstne dni. 

Otroci so imeli možnost spoznavati 
druge igralnice in se družiti z različno 

starimi otroki, ker je bilo veliko skupin 
združenih. Pretežno slabo vreme nas ni 
motilo, saj smo si idej polne strokovne 
delavke ob pomoči vedoželjnih otrok 
vsak dan pričarale nepozabna doživet-
ja. 

Nuša Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

pOČITNIŠKI dNEVI V VrTcu VrANsKO

VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor

ZP Vransko pričenja s cepljenjem proti sezonski gripi v ponedeljek, 6.10.2014.

Razpored cepljenj:
• ponedeljek, torek, četrtek in petek: od 8.00 do 12.00;
• sreda: od 15.00 do 19.00.

ZGODNJE  CEPLJENJE  JE DOBRA PREVENTIVA PRED GRIPO.

JZ ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec – ZP Vransko

GrIpA 2014
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IZ žIVljENjA druŠTEV

Za zdravje  
Društvo univerze za tretje življensko obdobje Vransko pripravlja v letošnjem letu  vrsto delavnic, predavanj o naši prehrani, ki je 
osiromašena s snovmi, ki jih nujno potrebujemo za zdravo življenje, in prepolna hrane, ki prinaša koristi in denar samo kapitali-
stom. Vedno več je bolezni, za katere so mislili, da jih bodo s priporočeno hrano zmanjšali. Vsa industrijsko predelana jedilna olja, 
margarine naj bi bila boljša kot maslo in svinjska mast. Najnovejše raziskave kažejo, da je to čista izmišljotina. Tudi predragocena 
jajca naj bi bila slaba za zdravje? To preprosto ne drži več in nikoli ni bilo res. Seveda pa so jajca kokoši, ki se pasejo prosto, trikrat 
bogatejša z minerali, vitamini, encimi. 
Pasterizirano, homogenizirano, sterilizirano mleko naj bi bilo boljše, če pa je posneto in brez maščob,  naj bi bilo še boljše. V 
resnici je osiromašeno in celo pokvarjeno, ker vsebuje med procesom nastale snovi, ki so škodljive. Poleg tega je sedanje mleko 
pridelano farmsko s kravami, ki niso videle sonca in ki jih že po nekaj teletih morajo oddati v zakol. Takšno mleko in izdelki iz njega  
imajo mnogo manj vitaminov in encimov, veliko preostalega pa se uniči še med predelavo. Maslo so vse predhodne kulture po 
svetu izredno cenile, naša kultura pa ga je zamenjala z industrijskimi izdelki. 
Že leta  1972 je dr. John Yudkin s kraljevega kolidža v Londonu objavil študijo »Pure, White and Deadly« – »Čist, bel in smrten«, 
zaradi katere so ga zainteresirani lobiji strokovno popolnoma diskvalificiralli. Tudi svetovna  zdravstvena organizacij WHO je 
pripravila akcijo in letno poročilo o škodljivosti sladkorja, vendar so jih lobisti Amerike prisilili, da tega niso objavili, ker bi jim sicer 
ukinili vse prispevke, kar pa je leta 1972 znašalo več kot 400 milijonov. Zato poročilo ni bilo nikoli izdano. Posledica tega pa je več 
deset miljonov smrti. 
V sedanjem kapitalističnem času za nas in naše zdravje ne bo nihče skrbel. Za zdravje se moramo sami potruditi, se izobraziti (v 
šolah tega ne učijo) in ustrezno ukrepati. Kaj je dobro in kaj slabo za naše zdravje, o tem bomo govorili na naših delavnicah. 
Zato naše društvo pripravlja v okviru delavnic in tečaja »Za zdravje« vrsto prispevkov o dobri zdravi hrani, ki je že bila nekoč na 
naših mizah, in prispevkov o škodljivih dodatkih v hrani, o industrijsko pridelani in predelani hrani. 
Prijavite se in na delavnicah povejte svoje bogate izkušnje! 

druŠTVO uNIVErZE ZA TrETjE žIVljENjsKO ObdObjE VrANsKO

Jesen je čas, ko nas vse krajši popoldnevi prezgodaj priklenejo pred televizijske ekrane, namesto da bi jih izkoristili za druženje, 
ob tem pa še nabiranje novih znanj. Naj bo letošnja jesen drugačna. Postanite član Društva univerze za tretje življenjsko obdobje 
Vransko in za drobiž osvojite znanja in veščine, ki vas jih v šoli niso učili ali vas takrat niso zanimala. Za vas smo pripravili tečaje in 
delavnice, ki jih bomo začeli izvajati takoj, ko bo zadostno število prijav (vsaj osem). 
TEČAJ VEZENJA 
Če ste ročno spretni ali bi to radi posta-
li, če radi šivate, potem je tečaj vezenja 
prava odločitev za vas. 
KuHARSKE DELAVNICE               
Radi dobro jeste, kuhanje pa ni ravno 
vaša vrlina? Ali pa bi radi ob posebnih 
priložnostih skuhali in pripravili pogrin-
jke malo drugače kot običajno? Vpišite 
se v kuharski tečaj. 
TEČAJ ANGLEŠČINE         
Ugotavljate, da je slovenščina prekrasen 
jezik, ki ga žal razumejo redki izven naših 
meja. Naletite na tujca ali greste v tujino, 
pa ne razumete ničesar. Pričnite z učen-
jem angleščine, da vas bo »razumel« ves 
svet ali vi njega.   
DELAVNICE FOTOGRAFIRANJA 
Imate fotoaparat, pa sploh ne veste, 
čemu služijo vsi tisti gumbi? Da vam 
bodo trenutki, ujeti v fotografski objek-
tiv, v ponos, pridite na delavnice foto-
grafiranja. 

LIKOVNE DELAVNICE   
Je slikanje, risanje tisto, s čimer od nek-
daj želite zapolniti prosti čas, a ne veste, 
kako se zadeve lotiti? Obiščite likovne 
delavnice.    
DELAVNICE NABIRANJA
ZDRAVILNIH RASTLIN      
Spomladi moramo misliti na prehlade, 
viroze in druge tegobe dolgih zimskih 
dni. Zakaj si ne bi pripravili svojega čaja?         
SADJARSKE DELAVNICE, 
CEPLJENJE, OBREZOVANJE     
V sadjarskih delavnicah se boste naučili 
različnih vrst cepljenja drevja, obre-
zovanja in drugih sadjarskih veščin. 
DELAVNICE ZA ZDRAVJE 
Mislimo, da vemo o zdravju veliko, v 
resnici pa smo tarče in žrtve farmacevt-
skih lobijev, ki jim je za naše zdravje malo 
mar. Naši predniki so vedeli marsikaj. 
Pridite in spoznajte pravo resnico.  

DELAVNICE OBNAVLJANJA 
STAREGA POHIŠTVA 
Vam je škoda zavreči tisto staro omaro 
ali stol, ki vas spominja na babico, ded-
ka? Toda kaj, ko sta polna luknjic lesnih 
črvičkov ali imata polomljen kakšen del! 
V delavnici obnavljanja starega pohišt-
va se boste naučili odpraviti tudi te 
nevšečnosti. 
DELAVNICE ZA ŠOLARJE: 
STARA KMEČKA OPRAVILA, 
KEMIJA V INDuSTRIJSKI HRANI, 
TEHNOLOGIJA IZDELAVE, uREDITEV 
uČNE POTI 
Mladi preveč časa preživijo pred tel-
evizorji, računalniki, s telefoni. Nima-
jo več časa za tisto pravo druženje z 
vrstniki, kaj šele s starimi starši. Da bo 
več medgeneracijskega sodelovanja in 
povezanosti, pripravljamo delavnice, na 
katerih bomo ob druženju obudili stare 
navade in običaje ter se naučili še marsi-
kaj koristnega. 

Društvo  univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko
organizira

ogled FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (Cankarjev dom Ljubljana) 
v sredo, 1. 10. 2014, ob 8.15 z AP Vransko.

Cena: 10 EUR
Za več informacij pokličite na tel. št. 031 498 070, 041 919 829.
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V nedeljo, 14. septembra, se je 13 planincev odpeljalo proti 
Gorenjski ter čez mejni prehod Korensko sedlo proti Belja-
ku (Avstrija). Kljub mešanim občutkom zaradi vremenske 
napovedi, ki je bila enaka kot celo letošnje poletje (občasne 
padavine), je bilo vzdušje izvrstno. 

S parkirišča na koncu beljaške alpske ceste  smo se od-
pravili proti našemu cilju. Pot je speljana po grebenu in 
je ves čas zelo razgledna.  Z vrha te 2166 m visoke gore 
je čudovit razgled na Julijske Alpe, kakor tudi na del ita-
lijanskih in avstrijskih gora.  Po ogledu obeh cerkva tik 
pod vrhom (nemške in slovenske) smo se okrepčali v 
moderni planinski koči. Za sestop smo se razdelili v dve 
skupini. Prva skupina  je šla po isti poti nazaj, druga pa 
po daljši panoramski poti, ki ves čas poteka tik ob pre-
padni južni steni. 

Vreme je bilo čudovito, saj nas je nekaj časa grelo tudi 
sonce. V dolini pa megla. 

Na poti nazaj smo se z avtobusom ustavili še na šestem 
parkirišču alpske ceste, kjer je razgledna ploščad s čudovi-
tim razgledom na naše gore ter alpski vrt, ki pa je bil zaprt. 

Ker je šofer v Podkorenu “zgrešil” cesto, smo si ogledali še 
gradnjo skakalnic v Planici.  Žal le iz avtobusa, saj je pričelo 
deževati. 

Na svidenje na naslednjem izletu – čaka nas Matajur. 

Bojan Mavrič, vodnik PD Vransko

IZlET NA dObrAČ (AVsTrIjA)

IZ žIVljENjA druŠTEV

Mlajše selekcije 

Košarka na Vranskem se razvija. Vsakodnevni treningi in 
polna telovadnica otrok sta dober prikaz dogajanja in opti-
mistična napoved za prihodnost. Letos bodo v ligah KZS-ja 
(Košarkarske zveze Slovenije) prvič nastopile tri selekcije 
mladih Vranov. Poleg ekip U-15 in U-13, ki sta na tekmovan-
jih državne lige že izkušeni, bodo svoje prve tekme dočaka-
li tudi naši najmlajši - ekipa selekcije U-11. 

Vpis v košarkarsko šolo za vse osnovnošolce in osnovnošol-
ke OŠ Vransko je še vedno možen. Treningi potekajo od 
ponedeljka do petka (14.45-16.00), za več informacij sem 
vam na voljo na tel. št. 031 858 257 (Žan).  

Članska ekipa

Člani bomo s tekmami začeli nekoliko kasneje kot sicer. 
Prva ligaška tekma nas čaka šele v začetku novembra, pred 
tem pa bomo nastopili še v tekmovanju Pokal SPAR, kjer 
nam je žreb namenil neugodnega nasprotnika, drugoligaša 
iz Litije. 

Tudi člani smo s treningi začeli že v avgustu, ekipa je ostala 
skoraj ista, pridružila pa sta se nam še dva igralca. Vedno 
bolj računamo tudi na nekatere fante iz mladinskih selekcij, 
ki bodo dobili priložnost v članski ekipi. Trener eki-pe bo 
Gašper Rumpf. 

Delovanje društva pa se ne konča na košarkarskem igrišču. 
Vedno višje zahteve košarkarske zveze skrbijo, da tudi 
manjši klubi v nižjih ligah dvignemo nivo organizacije na 
višjo raven. Trenerski seminarji, izobraževanja, licenciranje 
itd. nas zaposlujejo, ko nismo na parketu športne dvorane 
Vransko.

Žan Ocvirk

Kd VrANI VrANsKO - prEd ZAČETKOm NOVE sEZONE

Ekipa U-13

Ekipa U-15

Članska ekipa
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KNjIžNIČNA sTrAN

 

 
 

Za odrasle:
• Dorsey, C.: Fantastični elastični nakit 
• Mihelič, T.: Klic gora 
• Viggers, K.: Travnati grad 
• Mikša, F.: Njegova Ekscelenca Christian Grasset 
• Hay, L. L.: Pisma Louise – poiščite odgovore v sebi 
• Miles, K.: Biblija zelenih smutijev 
• Fukuoka, M.: Revolucija ene slamice 
• Tavčar, V.: Slovenija v žepu 
• Phelan,T.: Štejem do tri 
• Poppelmann, C.: Nomen est omen 
• Patterson, J.: Teci, Alex, teci! 
• Bondoux, A. L.: Čas čudežev 
• Banks, M.: Nikoli ne ljubi bojevnika;  
• Zapeljati višavsko dekle 
• Saviano, R.: Ničničnič 

Za otroke:
• Kos, G.: Junaki z ladje Argo 
• Rada bi postala princesa; Rada bi postala vila 
• Zbirka Si ti moja mamica? 
• Baumann, S.: Mali rdeči avtomobil išče dom 
• Harker, J.: Rad te imam … (zbirka) 
• Fraknoi, A.: Čudoviti svet vesolja; Čudoviti svet živali 
• Medvedek Pu: Poskusi znova; Vsakdo je edinstven 
• 365 pravljic za lahko noč 
• Jurišič, B.: Priročnik za risanje 
• Goscinny, R.: Asterix pri Piktih; Globok prepad 
• Rozman, A.: Uganke 100+1 
• Habe, T.: Pisana račka 
• Zbirka Pustolovec: Nevarno vreme; Ognjeniki in po-

tresi

KNjIžNE NOVOsTI 

• četrtek, 2. 10. 2014, ob 16. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec: KO sprEGOVOrI srcE, ZmOrE GlAVA, 
ZmOrEjO rOKE, srečanje oskrbovancev Našega doma Vransko, doma Nine pokorn Grmovje in doma upoko-
jencev polzela  

• v torek, 21. 10. 2014, ob 18. uri: pravljična ura s poustvarjanjem 
• četrtek, 30. 10. 2014, ob 18. uri: hČI puŠČAVE, predstavitev potopisne knjige dr. mire delavec Touhami 

        Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

prIrEdITVE V OKTObru:  

 
 

  

 
 

 

PO PRAVLJICI DIŠI ... 
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Neuradni viri pravijo, da so društ-
va in združenja na Slovenskem ob-
stajala že v 14. stoletju, saj naj bi 
o tem obstajali zapisi, ki omenjajo 
delovanje cerkvenih bratovščin, ki 
so nastale v zvezi z opravljanjem 
verskih obredov. Kasneje naj bi se 
razvile cehovske organizacije kot 
posebna združenja rokodelcev 
v mestih in trgih. Delovala naj bi 
na osnovi društvenih norm, ki so 
bile zbrane v društvenih redih – 
društvenih pravilih. Na območju 
Upravne enote Žalec je trenutno 
ustanovljenih 475 društev, vsako 
leto pa se jim pridružijo nova, v 
letu 2013 je bilo registriranih 24 
novih, prenehalo pa jih je 15.
 
Danes ureja delovanje društev 
Zakon o društvih, ki določa, da je 
društvo samostojno in nepridobit-
no združenje, ki ga ustanoviteljice 
oziroma ustanovitelji, skladno s 
tem zakonom, ustanovijo zaradi 
uresničevanja skupnih interesov. 
  
V koliko ste tudi vi tisti, ki bi že-
leli ustanoviti društvo, za to po-
trebujete najmanj tri poslovno 
sposobne fizične ali tri pravne 
osebe. Ne glede na navedeno pa 
gospodarska družba ne more us-
tanoviti društva, ki ima v temelj-
nem aktu določeno dejavnost, ki 
jo gospodarska družba opravlja 
kot svojo dejavnost. Ustanovitelji 
na ustanovnem zboru sprejmejo 
sklep o ustanovitvi in temeljni akt 
društva (običajno je to statut). 
Član društva lahko postane vsak-
do, ki izpolnjuje vnaprej določene 
pogoje v temeljnem aktu. 
  

Z določitvijo načina upravljanja 
društva je predvsem treba zago-

toviti izvrševanje vseh funkcij, ki 
so nujne za upravljanje društva. 
Te pa so odločanje, izvrševanje 
odločitev, zastopanje in pred-
stavljanje, nadzorstvo ter zago-
tavljanje društvene discipline. 
Za izvrševanje vseh funkcij lahko 
društvo oblikuje različne organe 
(zbor, predsednik, izvršilni od-

bor, nadzorni odbor, disciplinska 
komisija) ali pa funkcije porazdeli 
med zbor članov in predsednika. V 
temeljnem aktu društva se določi 
tudi prevzemnika premoženja 
v primeru prenehanja delovan-
ja društva. Prevzemnik je lahko 
drugo društvo ali nepridobitna 
pravna oseba, ki je registrirana v 
Republiki Sloveniji. V nobenem 
primeru premoženje društva ne 
more biti razdeljeno med člane 
društva. 
  
Vlogo za registracijo društva poda 
zastopnik na upravni enoti, kjer bo 
društvo imelo sedež. Obrazec lah-
ko dobite na upravni enoti, dosto-
pen pa je tudi v elektronski obliki 
na spletni strani https://e-upra-
va.gov.si/storitve/pridobiVlogo.
esju?id=120. Hkrati pa bi vas radi 
opozorili, da pridobitev statusa 
društva v javnem interesu podel-
jujejo pristojna ministrstva in ne 
upravne enote, za katera veljajo 
posebni pogoji. 
  
K vlogi za registracijo morate 
priložiti zapisnik ustanovnega 
zbora, ki mora vsebovati kraj in 
čas ustanovnega občnega zbora, 
navedbo navzočih ustanoviteljev, 
sklep o ustanovitvi društva, sklep 
o sprejemu temeljnega akta in 
sklep o izvolitvi prvih organov, en 
izvod temeljnega akta oz. statuta 
društva, seznam ustanoviteljev z 
osebnimi podatki, naslov sedeža 
društva (to je poslovni naslov, 
kjer društvo prejema pošto), ose-
bne podatke zastopnika društ-
va, način zastopanja in meje po-
oblastil za zastopanje, če društvo 
zastopata dva zastopnika, ter po-
datke o (nepridobitnih) dejavnos-
tih društva in predlog za glavno 
(nepridobitno) dejavnost. 
  
Bistven poudarek delovanja društ-
va je nepridobitnost, to pomeni, 
da ni oziroma ne sme biti osnovni 
namen ustanovitve društva prido-
bivanje dobička, temveč nekaj dru-
gega (npr. varstvo okolja, varstvo 
človekovih pravic, razvoj športa, 
razvoj kraja, varovanje zdravja, 
skrb za socialno ogrožene, varst-

vo pred naravnimi nesrečami, 
spodbujanje kulture, umetnos-
ti itd.). Nepridobitnost se torej 
nanaša na namen ustanovitve, kar 
pa ne pomeni, da društvo ne sme 
izvajati nobenih pridobitnih de-
javnosti, to je proti plačilu proda-
jati svojih izdelkov ali nuditi svojih 
storitev. To lahko počne, vendar 
pa pridobitne dejavnosti ne smejo 
biti njegove edine dejavnosti. 
  
Na primer v društvu, ki se ukvarja 
s športno dejavnostjo, je njegov 
osnovni namen popularizacija in 
razvoj športa med mladimi z na-
menom zdravega načina preživ-
ljanja prostega časa. To društvo 
pa lahko opravlja tudi pridobitne 
dejavnosti, kot so npr. strežba 
pijač (od tega točenje pijač na 
stojnicah na prireditvah), druge 
športne dejavnosti (od tega or-
ganiziranje in promocija športnih 
dogodkov), vendar je pri tem po-
trebno upoštevati predpise s po-
dročja davkov. Glede obveznosti 
društva z davčnega vidika lahko 
preverite spletno stran Davčne 
uprave RS http://www.durs.gov.
si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/
davek_od_dohodkov_pravnih_
oseb_pojasnila/zavezanec_za_
davek_rezident_nerezident_
in_obseg_davcne_obveznosti/
obveznosti_drustva_davcni_
vidik/. 
  
Na koncu bi radi spomnili vse 
tiste, ki že imate ustanovljena 
društva in ste spremenili sedež 
društva, naslov sedeža društva, 
zakonitega zastopnika ali temelj-
ni akt, da morate o tem obvestiti 
upravno enoto v roku 30 dni od 
spremembe. Hkrati pa bi radi opo-
zorili še na to, da v kolikor društ-
vo spreminja temeljni akt, mora 
pridobitne dejavnosti, ki jih že 
ima navedene v temeljnem aktu, 
uskladiti s standardno klasifikacijo 
dejavnosti. Vsem društvom želim 
veliko prijetnega druženja in us-
pešno uresničevanje idej.

 Simona Stanter, načelnica UE 
Žalec

kAkO uSTANOVITI DRuŠTVO
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Spoštovani občani Vranskega! 

Center za socialno delo Žalec je imel od oktobra 2011 v dogovoru z Občino Vransko tedensko odprto pisarno v 
prostorih občine vsako sredo dopoldne. V tem času smo v okviru delovanja Centra za socialno delo zagotavljali 
prisotnost enega strokovnega delavca, ki je bil občanom Vranskega na razpolago z izvajanjem socialnovarstvene 
storitve prve socialne pomoči, kasneje pa samo za informacije in pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

V zadnjem letu smo zaradi izjemno majhnega števila uporabnikov v naši pisarni zmanjšali prisotnost strokovnega 
delavca na terenu. Posledično smo se odločili, da tudi zaradi neekonomičnosti ob premajhnem obisku začasno 
zapiramo krajevno pisarno na Vranskem. 

Obveščam pa vas, da smo vsem občanom Vranskega še vedno na razpolago z našimi socialnovarstvenimi storit-
vami in drugimi nalogami ter v pomoč pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v prostorih CSD Žalec, Mestni trg 5, 
3310 Žalec, v času uradnih ur, in sicer v  ponedeljek med 8. in 12. uro ter 13. in 15. uro, v sredo od 8. do 12. ure in od 
13. do 17. ure ter v petek med 8. in 12. uro. V tem času nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko 03 713 12 50. 

Helena Bezjak Burjak, direktorica CSD Žalec

ObVEsTIlO cENTrA ZA sOcIAlNO dElO žAlEc 
O PREkINITVI DELOVANJA PISARNE NA VRANSkEM

S 1. septembrom  so začele veljati spremembe socialne zakonodaje, s katerimi so odpravljene določene pomanjklji-
vosti, ki imajo namen izboljšanja položaja družin, tako enostarševskih kot velikih družin.

Glavna novost je upoštevanje bolj realnega materialnega položaja družine oz. posameznika kot doslej, ko so se 
upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto.  Ob upoštevanju bolj realnega 
materialnega položaja pri dodeljevanju pravic bo lahko vlagatelj v primeru upokojitve, izgube službe ali dela za 
skrajšani delovni čas in podobno oddal novo vlogo in na podlagi le-te se bo upošteval nov periodični dohodek, 
preračunan na celo leto in ne tisti, ki ga ne prejema več, kot tudi obratno, če vlagatelj začne prejemati nov do-
hodek. Periodični dohodki so: plača, skupaj z regresom, nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega za-
varovanja (starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost, nadomestilo zaradi delne upokojitve), poko-
jnine, starševski dodatek, preživnine, nadomestila za invalidnost, sprememba dohodka zaradi dela za najmanj 
polovični delovni čas.   

V dohodek družine se ne upošteva več celotni otroški dodatek. Upošteval se bo dodatek, zmanjšan za 20 ods-
totkov višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda. V dohodek se ne upošteva 
dodatek za enostarševsko družino in dodatek za otroka, ki ni vključen v vrtec. 

Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela in ostalih oblik priložnostnega dela za social-
no najbolj ogrožene družine. 

Med premoženje pri izračunu pravic na letni ravni, ki se ne upošteva, sodi tudi znesek, ki ga banke kot bančni 
kredit nakažejo na račun posameznika, če je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji hiše oz. stanovanja, za kar 
pa mora stranka to dokazati. 

Vlagatelji lahko spremembo sporočijo v tistem mesecu, ko so začeli oz. prenehali prejemati dohodke in na njeni 
podlagi bo center za socialno delo izdal nove odločbe. 

Romana Rojšek, CSD Žalec

sprEmEmbA ZAKONOdAjE NA pOdrOČju 
uVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
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TOREK: 20.30-21.30 – WORKOUT ROOM / KROŽNA VADBA 
SREDA: 19.00-20.00 - WORKOUT ROOM / TRENING DNEVA - NOVO 
ČETRTEK: 20.30-21.30 – WORKOUT ROOM / KROŽNA VADBA 
SOBOTA: 10.00-11.00 – WORKOUT ROOM / TRENING DNEVA - NOVO 

URNIK SKUPINSKIH VADB V SEZONI 2014/2015 

Opis vadb: 
WORKOUT ROOM / KROŽNA VADBA 

 V uvodnem delu poskrbimo za pripravo telesa na vadbo 
z nizkointenzivnim ogrevanjem in dinamičnimi razteznimi 
vajami. V glavnem delu treninga imamo pripravljenih 10 vaj.  
Vaje so zastavljene tako, da na treningu krepimo vse glavne 
mišične skupine. Vaje izvajamo krožno in na vsaki postaji v 
eni minuti poizkusimo narediti čim več pravilnih ponovitev. 
Na treningu izvedemo 3 kroge, na koncu pa sledi še ohlajan-
je in raztezanje. Trening je primeren za vsakogar, od popol-
nih začetnikov do izkušenih športnikov, saj se težavnost vaj 
prilagaja posamezniku. Vadba poteka v sproščenem vzdušju 
ob dobri glasbi. 

WORKOUT ROOM / TRENING DNEVA 

V uvodnem delu poskrbimo za pripravo telesa na vadbo 
z nizkointenzivnim ogrevanjem in dinamičnimi razteznimi 
vajami. V glavnem delu predstavimo 3-4 različne treninge, 
ki so sestavljeni glede na težavnost: od treninga za popolne 
začetnike do zelo naprednega treninga za trenirane rekrea-
tivce in izkušene športnike. Posameznik se sam odloči, kat-
eri trening bo izvajal. Trener skrbi za pravilno izvedbo vaj in 
motivacijo, na koncu pa naredimo še raztezne vaje. 

Za sestavo treningov, njihovo demonstracijo, razlago, popravke, motivacijo, občasno šalo in vse, kar spada zraven, sva na 
vadbi vseskozi prisotna dva usposobljena trenerja. 

Luc Ocvirk: 
•  inštruktor fitnesa z licenco FZS 

(Fitnes zveze Slovenije) 
•  TRX-trener (z mednarodno licenco 

Fitness Anywhere) 
•  vodja trenerjev v fitnes centru Olim-

pus-Žalec 

KONTAKT:  031 475 072 (Luc)  •  031 858 257 (Žan)  •  FB-stran: Workout Room - Vransko

Žan Ocvirk: 
• absolvent fakultete za šport  

(smer: kondicijsko treniranje) 
•  TRX trener (z mednarodno licenco 

Fitness Anywhere) 
•  trener v fitnes centru Olimpus Žalec 

NE SPREGLEJTE
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7. LETNI KONCERT 

FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO 
 

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO vabi na 7. LETNI KONCERT, 
ki bo v soboto, 4. 10. 2014, ob 20.00  

v Kulturnem domu Vransko. 
 

Nastopajoči:  

 FS Predgrad 
 Tamburaški ansambel Predgrad 
 Pevska skupina Sekstet Gomilsko 
 Polhi 
 FD Vransko 

Vstop prost. Lepo vabljeni! 

Čreta vabi v soboto, 4. oktobra 2014, ob 11. uri 

na tradicionalno proslavo in srečanje 
v počastitev spomina prve frontalne bitke 

slovenskih partizanov 
z okupatorjevo vojsko na Štajerskem 

oktobra 1941.
Organizatorji:

Združenje borcev za vrednote NOB Žalec
Združenje borcev za vrednote NOB Mozirje

Društvo izgnancev OO Žalec
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

Spodnje Savinjske doline Žalec
Veteransko združenje Sever Odbor Žalec

Društvo generala Maistra Žalec

Na svidenje na Čreti!

KOZB VRANSKO

NE SPREGLEJTE
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OTROŠKI ABONMA:

Maček Kazimir in miška Valentina, Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 11. 10. 2014
Pepelka, Lutkovno gledališče Maribor, 8. 11. 2014

Veseli cirkus otožnega klovna, Gledališče Bičikleta, 6. 12. 2014
Glava dol – noge gor!, AEIOU gledališče za dojenčke in malčke, 24. 1. 2015

Kravica in kislica, Gledališče KU-KUC, 14. 3. 2015

Cena: 20 EuR

GLEDALIŠKI ABONMA:

Halo! Obirovke so tu!, Gledališka skupina KD Gomilsko, 18. 10. 2014     
Češpe na figi, Gledališka skupina KD »Brce« Gabrovica pri Komnu, 22. 11. 2014   

Sleparja v krilu, KD Gornji Grad, 13. 12. 2014
Krčmarica Mirandolina, KUD »Zarja« Trnovlje – Celje, 17. 1. 2015         

Tokrat res republika!, Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota, 14. 2. 2015
Dekliščina, Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo, 21. 3. 2015

Cena: 34 EuR

Prireditve bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko.

PONuDBA IZVEN ABONMAJA

Ana Karenina, v SNG Maribor gostuje Balet HNK Zagreb, 17. 11. 2014
Organiziran avtobusni prevoz.

Cena: 30 EuR

VPIS ABONMAJEV
Dosedanji abonenti: 
• od ponedeljka do petka, od 22. 9. do 10. 10. 2014, od 10.00 do 14.00 v TIC-u   

(Schwentnerjeva hiša), Vransko 25
• ob sobotah, od 10.00 do 12.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25

Novi abonenti: 
• od ponedeljka do petka, od 29. 9. do 10. 10. 2014, od 10.00 do 14.00 v TIC-u   

(Schwentnerjeva hiša), Vransko 25
• v soboto, 4. 10. 2014, od 10.00 do 12.00 v TIC-u (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25

Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na 
telefonsko številko 03 703 12 11 ali 031 210 298.

AbONmA 2014/15

NE SPREGLEJTE
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Janez LENCL
Kandidat za župana:
Sem Janez Lencl, roj. 30.04.1965 v Mariboru, univ. dipl. 
inž. telekomunikacij, stanujoč Prekopa 11c, 3305 Vransko, 
poročen, oče treh otrok. 
Leta 1988 sem končal Vojaško akademijo smer zveze 
v Beogradu in se istega leta zaposlil v Republiškem 
sekretariatu za Notranje Zadeve, oziroma v Upravi za 
notranje zadeve v Mariboru in kasneje v Celju.  Od leta 
1995 sem bil zaposlen v Ljubljani v upravi samostojne 
vladne službe, v kateri sem delal na analitičnih in vodstvenih 
delovnih mestih v nazivu podsekretarja. Bil sem tudi 
predsednik sindikata Vladne Agencije Slovenije. V letu 2010 
sem se zaposlil v upravi Univerzitetnega Kliničnega Centra 
v Mariboru kot projektni inženir. V kolegiju generalnega 
direktorja kliničnega centra, sem kot vodja centra zadolžen 
za področje odnosov z javnostmi, organizacijo strokovnih 
srečanj, marketing in delovanje informacijskega sistema. 

Sem tudi usposobljeni mediator v zdravstvu in aktivno 
delujem v prvi skupni mediacijski pisarni v Slovenji,  ki sta 
jo  ustanovila  klinični center in zdravstveni dom v Mariboru. 

Kot župan:
se bom zavzemal za učinkovito in prijazno občinsko upravo 
za vse občane,
bom aktivno deloval v smeri, da več finančnih sredstev 
namenimo vzdrževanju in obnovi cestne infrastrukture ter  
poplavni ogroženosti,
se bom zavzemal za ponoven zagon gospodarstva v občini, 
za razvoj kmetijstva in turizma;  v to bomo vključili mlade 
podjetne ljudi in upoštevali izkušnje starejših. 

“S SKUPNIMI MOČMI SE LAHKO KRIZA V 
PRILOŽNOST SPREMENI.“

KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE VRANSKO:
3.  JANEZ LENCL

KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
VRANSKO:
Volilna enota 1: Prekopa

1. ANICA JAGODIČ

Volilna enota 2: Čeplje
1. ALEKSANDER REBERŠEK 

Volilna enota 3: Brode, Selo pri Vranskem (od hišne št. 1 do 14 )

1. KSENIJA ROVAN KRIVEC
Volilna enota 4: Vransko

2. ERVIN PEPEL

4. VID KRIŽNIK

Volilna enota 5: Ločica pri Vranskem, Zajasovnik – del  
(od hišne št. 13 do 20)

3. ALENKA LEBENIČNIK

Volilna enota 6: Limovce, Zaplanina, Zahomce
2. NATAŠA URANKAR

Volilna enota 7: Prapreče, Vologa, Jeronim- del

  

(od hišne št. 29 – 58)

2. SONJA CENCELJ

Volilna enota 8: Stopnik
3. IVAN KOKOVNIK

Volilna enota 9: Tešova, Čreta, Jeronim – del  (od hišne št. 1 do 
28/a in 59), Selo pri Vranskem – del  (od hišne št. 15 do 19)

2. JOŽE MATKO

3

Vabimo vas na srečanje z volivci, ki bo v nedeljo, 28. 9. 2014, 
med 8. in 11. uro na Vranskem.

NE SPREGLEJTE
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nedelja, 28. september 2014 ob 8.00

KMEČKA TRŽNICA
Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533) 
Parkirišče župnijske stavbe v Taboru

nedelja, 26. oktober 2014 ob 16.00

V NEDELJO POPOLDNE 
JE LuŠTNO PRI NAS 
KUD Ivan Cankar Tabor (051 234 575)
Dom krajanov Tabor

nedelja, 26. oktober 2014 ob 8.00

KMEČKA TRŽNICA
Čebelarsko društvo Tabor (031 766 533) 
Parkirišče župnijske stavbe v Taboru

PRIREDITVE v občini TABOR 
v SEPTEMBRu in OKTOBRu  2014

NApOVEdNIK dOGOdKOV - OKTObEr 2014

DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 10.-8. 10. 2014
11.00

DEDIŠČINA IN JAZ -
VRANSKO SKOZI MOJE OČI

Razstava 
Schwentnerjeva hiša OŠ Vransko-Tabor

(03 703 23 70)

2. 10. 2014
16.00

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, 
ZMOREJO ROKE 

Srečanje oskrbovancev Našega doma 
Vransko, Doma Nine Pokorn Grmovje in 

Doma upokojencev Polzela

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec
(03 703 12 80,
03 712 12 52)

4. 10. 2014
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE 
NA ČRETI Čreta KOZB Vransko

4. 10. 2014
20.00 7. LETNI KONCERT FD VRANSKO Kulturni dom Vransko FD Vransko (041 270 546)

10. 10. 2014 
18.00

NJIHOVI POGLEDI
Odprtje razstave del 

Romana Zeliča - Jerryja
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 041 919 829)

20. 10. 2014
20.00 ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 238 749)

21. 10.2014 
18.00 PRAVLJIČNA uRA S POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

30. 10. 2014
18.00

HČI PuŠČAVE
Predstavitev potopisne knjige 

dr. Mire Delavec Touhami
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)




