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OBČINSKI INFORMATOR

številka 115
Vransko, 30. 9. 2015

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, Zavod sv. Rafaela, OŠ 
Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, PGD Vransko, 
KD Vrani Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone  Tavčer, Biserka 
Kutnjak, Barbara Novak, Meri Lesjak

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.

Naslednja številka izide 30. 10. 2015.

Prispevke zbiramo do 15. 10. 2015 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

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

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si

UREDNIŠTVO

Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega 
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce 
prosimo za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

OPRAVIČILO

V 114. št. Občinskega informatorja je prišlo do napake pri 
podpisu prispevka “Stanovalci našega doma pomagali 
pri spravilu zgodnjega krompirja”. Avtorica navedenega 
prispevka je Saša Svetec in ne Anica Cencelj, kot smo 
pomotoma navedli. 

Ob tej priložnosti pisce prispevkov ponovno prosimo, da 
se pod prispevek podpišejo, saj v uredništvu v primeru 
nepodpisanega prispevka ne moremo vedeti, da avtor 
objave in avtor članka nista ista.

UREDNIŠTVO
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Direktorica občinske uprave v zaslužen pokoj
Ob koncu meseca avgusta je v zaslužen pokoj odšla direk-
torica občinske uprave Jadranka Kramar.

Kot tajnica Krajevne skupnosti Vransko, uslužbenka občin-
ske uprave samostojne Občine Vransko in nazadnje kot di-
rektorica občinske uprave je prispevala velik delež najprej 
k vzpostavitvi samostojne občine, nato pa k njeni uvel-
javitvi v širšem okolju. 

Tisti, ki smo z njo preživljali delovni vsakdan, smo jo pozna-
li kot prijetno in marljivo sodelavko, ki je bila občanom pri-
pravljena pomagati in svetovati ne samo na svojem delov-
nem področju, ampak tudi izven njega. 

V vseh teh letih smo skupaj doživeli veliko prijetnih, pa 
tudi nekaj tistih manj prijetnih dogodkov, ki jih je po za-
konu nujnosti od časa do časa potrebno prebroditi v prav 
vsakem delovnem okolju.  

Jadranki želimo, da bi v spominu ohranila predvsem tiste 
prve in v polnosti zaživela v zasluženem pokoju ali »pen-
ziji«, kot se temu obdobju življenja, ko človek nikoli nima 
časa, po domače reče in tudi precej lepše sliši. Seveda sku-
paj z družino, tukaj na Vranskem, v kraju, ki mu je posvetila 
največji del svoje poklicne kariere, in z Vranšani, za lepši 
vsakdan katerih si je vsa ta leta iskreno prizadevala. 

Sodelavci 

preDstavili sMo se na Mos-u

Na celjskem sejmišču je od 8. do 13. 
septembra potekal že 48. mednarodni 
sejem obrti in podjetnosti. Tudi letos 
se je na enem od razstavnih prosto-
rov predstavljala RDO Dežela Celjska. 
Dan Savinjske regije  je bil četrtek, 
10. septembra. Poleg ostalih občin 
Spodnje Savinjske doline se je pred-

stavila tudi občina Vransko. Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko 
je vabil na obisk in ogled kulturnih, 
sakralnih in drugih turističnih znameni-
tosti Vranskega. Z ročnimi deli kot 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 
se je predstavila Marjetka Kapus, ki 
je z vezeninami ter s kvačkanimi in 
pletenimi izdelki zastopala tudi Vezi-
lje Snežinke Vransko, katerih članica 
je. Prav tako je na ogled postavila 
umetnine vsestranskega mojstra Vla-
da Rančigaja. Za promocijo Gostišča s 
prenočišči Močnikov mlin sta z “zdra-
vilnimi kapljicami” in reklamnim ma-
terialom poskrbela zakonca Zdešar. 

TG

pGD vransko poDpisal poGoDbi za nakup Gvc
PGD Vransko je v sredo, 2. 9. 2015, ob 
18.00 v prostorih PGD Vransko pod-
pisalo z Občino Vransko Pogodbo o 
zagotovitvi sredstev za financiranje 
nakupa GVC 16/25, z izvajalcem do-
bave omenjenega gasilskega vozila 
WEBO Maribor d. o. o. pa Pogodbo o 
nakupu GVC 16/25. 

PGD Vransko in Občina Vransko sta 
po mučnem dogovarjanju z bankami 
le uspela zagotoviti večino sredstev 
za dobavo gasilskega vozila, medtem 
ko je bil postopek javnega  naroča-
nja za nakup GVC 16/25 končan že 
lani. Občina Vransko bo tako zagoto-
vila 180.000 evrov za nakup vozila, 
preostala sredstva pa bo zbralo gasil-
sko društvo s pomočjo donatorjev v 
Občini Vransko in širši okolici, za ka-
tere verjamemo, da bodo nesebično 
pomagali pri sofinanciranju investici-
je. Nakup gasilskega vozila s cister-
no je nujno potreben za izboljšanje 
požarne varnosti v Občini Vransko, saj 
osrednje društvo v občini z več kot 30 

let staro cisterno ne more več slediti 
zahtevam in standardom po učinko-
vitosti, gospodarnosti in varnosti, ki 
so se vzpostavili v gasilstvu oziroma 
pri operativnem delu v zadnjem času. 
Vrednost nakupa GVC 16/25 znaša 
217.000 evrov, zato mora društvo do 
dobave vozila, ki je načrtovana aprila 
2016, zbrati okoli 37.000 evrov. Vred-
nost opreme, ki jo mora predmetno 
vozilo vsebovati po tipizaciji Gasilske 
zveze Slovenije, pa je ocenjena na 
približno 15.000 evrov. Ta oprema ni 
vključena v osnovni nakup vozila, ker 
bo nabavljena glede na razpoložljiva 
sredstva po poplačilu nakupa GVC 
16/25, ki predstavlja najdražji del in-
vesticije. Zavedati pa se je treba, da 
predstavlja učinkovito osnovno sred-
stvo društva za izvajanje operativnih 
nalog le celotno vozilo z opremo, 
zato z nakupom prepotrebne opreme 
ne bo mogoče odlašati predolgo. 

Ker čaka člane društva še precej dela 
z zbiranjem sredstev za nakup vozila, 

bomo veseli, če nas boste pričakali z 
zadovoljstvom in razumevanjem. Na-
kup vozila je namenjen vsem občanom 
in verjamemo, da lahko do aprila 
2016 skupaj zagotovimo vsaj pre-
ostalih 37.000 evrov. O načinu zbira-
nja sredstev bo javnost pravočasno 
obveščena, sicer pa je mogoče donaci-
je nakazati že sedaj tudi neposredno 
na bančni račun društva SI56 6100 0001 
1497 563 (DELAVSKA HRANILNICA 
d. d. LJUBLJANA).

PGD VRANSKO vas pozdravlja z gasil-
skim pozdravom »NA POMOČ«. 

PGD Vransko
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starejši obujali spoMine
Občina Vransko je v sodelovanju z 
Župnijsko Karitas in Občinsko orga-
nizacijo Rdečega križa Vransko pri-
pravila tradicionalno srečanje kra-
janov, starih sedemdeset in več let. 
Teh je v Občini Vransko več kot 350, 
srečanja pa se je udeležila dobra tretji-
na. Udeleženci so se najprej zbrali v 
župnijski cerkvi sv. Mihaela in pri-
sluhnili sv. maši, ki sta jo darovala upo-
kojeni župnik Vlado Rutar in seda-

nji župnik Jože Turinek, nato pa so z 
družabnim delom nadaljevali v Šport-
ni dvorani Vransko.   

Starejše je sprejel, se z vsakim pose-
bej rokoval župan Franc Sušnik in v 
nagovoru  med drugim povedal, da so 
tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj 
se tako starejši srečajo, se med seboj 
pogovorijo, eden drugemu marsikaj 
povedo in obujajo spomine na čase, 
ko so skupaj ustvarjali utrip kraja. 

Želel jim je veliko zdravja ter da se 
prihodnje leto zopet srečajo. V kultur-
no-zabavnem programu so nastopili 
učenci OŠ Vransko -Tabor in ansambel 
Prijatelji. Vsak udeleženec je prejel 
spominsko darilo, ki so ga pripravili 
učenke in učenci krožka prostovolj-
cev na OŠ Vransko-Tabor. Prireditev  
je povezovala Amalia Felicijan, članica 
Literarnega društva LIvRA Vransko.  

T. Tavčar 

arHitektura in urbanizeM vranskeGa 
strokovni pristop k priDobivanju rešitev za novoGraDnjo  

v trškeM jeDru na vranskeM 
V letu 2014 se je po skoraj dvajsetih 
letih uspešnega delovanja Muzej 
motociklov Grom soočil z dejstvom, 
da je napočil trenutek odločitve, ali 
zgodovinsko in nacionalno pomem-
bno ter bogato zbirko motociklov in 
pripadajoče spominske zbirke okles-
titi ter ozko definirati temo razstave 
ali pa se spopasti z večletnim in iz-
jemno zahtevnim načrtom širitve. Iz 
istih teženj, na podlagi katerih je bil 
muzej že v osnovi oblikovan,  je bila 
tudi v tem primeru izbrana težja in 
seveda tudi dražja pot. Kljub temu da 
je celotna zbirka osnovana na pros-
tovoljni družinski bazi, se je muzej v 
zadnjem desetletju vpisal kot eden 
izmed največjih privatnih muzejev s 
to tematiko v Evropi, prav tako pa 
so tudi nacionalne in mednarodne 
institucije priznale doprinos te zbirke 
k ohranjanju tehniške dediščine in 
skozi njo evropske ter specifično 
slovenske identitete. Nenazadnje je 
muzej v letošnjem letu požel izjem-
no priznanje, ko je za obnovljeni mo-
tocikel Puch »N« iz leta 1912 osvojil 
prvo mesto na prestižnem natečaju 
v Italiji. 
Nenavadna situacija, ko je lastnik 
muzeja in večina družine po izobra-
zbi v arhitekturnih in ne strojniških 
vodah, je pripeljala do odličnega 
sodelovanja s Fakulteto za arhitektu-

ro. V okviru idej in želja po širitvi in 
iskanju pravilne formule, tako z vidi-
ka arhitekture kot urbanizma, je bil 
izveden natečaj. 

Natečaja se je lotilo devet skupin in 
vse so nalogo tudi uspešno oddale. 
Skupine so nalogo opravljale pod 
mentorstvom dekana Fakultete 
za arhitekturo, prof. mag. Pe-
tra Gabrijelčiča, in doc. dr. Alen-
ke Fikfak. Ocenjevalna komisija, 
oblikovana znotraj fakultete, 
je ugotovila in objavila rezul-
tate natečaja ter podprla zmagoval-
no rešitev. 

V okviru privatnih zmožnosti bo tako 
zmagovalna rešitev realizirana. V 
tem trenutku se izvaja tisti del objek-
tov, z realizacijo katerih bo bistveno 
razbremenjen razstavni prostor. 

Del prenove in razširitve predstav-
lja tudi objekt, ki je v zadnjem letu 
zrasel ob dovozni cesti do osnovne 
šole, pod oblikovno taktirko biroja 
GROMarch in podjetja Savinjapro-
jekt. Objekt je zasnovan sodobno z 
upoštevanjem tradicionalnih gabari-
tov in proporcev grajene strukture 
v naselbini. Istočasno je prostor-
sko tako umeščen, da sledi liniji 
zazidave, po kateri je bilo Vransko 
kot obcestno naselje evidentirano 

še v starih franciscejskih katastrih. 
Na tem mestu so še nedavno stali 
marof in drugi gospodarski objek-
ti, ki pa jih je bilo potrebno zaradi 
resne dotrajanosti odstraniti. Ma-
terialnost objekta je ravno tako 
kot njegova forma definirana pri-
merno glede na okolje, v katerem se 
nahaja. Sodobnost objektu daje čista 
forma, kjer so vsi stavbni elementi, 
predvsem tisti tehnične narave, skriti 
v konstrukcijo. Tako objekt nima na-
puščev, okna bodo poravnana z linijo 
fasade, ravno tako vrata. Fasada bo 
obdana z lesenimi lamelami, streha 
pa je že pokrita s črno pločevino, 
saj je to material, ki najbolj ustreza 
izbranim detajlom; pozabiti pa tudi 
ne gre, da je Vransko do nedavnega 
bil dom uspešni industriji kovinskih 
izdelkov KIV in da je dom tudi relativ-
no sodobni arhitekturi objekta, ka-
tere fasadni plašč je odet v pločevi-
no. 

Odzivi stroke na posege so pozitivni. 
Pozitivni odzivi vaščanov in celo 
odkrito navdušenje nekaterih, tistih 
najbolj pozitivno in konstruktivno 
naravnanih, pa je le še okrepilo željo 
po resni razširitvi muzeja, ki je Vran-
sko postavil na zemljevid Evrope. 
Nedvomen je nezanemarljiv doprinos 
muzeja in muzejske zbirke pri ohran-
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janju narodne zavesti in identitete 
skozi prikaz razvoja motorizacije 
naroda in razvoja industrije, ki je bila 
na le-to vezana. Kot hram tega dela 
identitete je razvoj zbirke nujen, pod-
pora Vranšanov pa priča o njihovi po-

vezanosti, zrelosti in nadpovpreč-
nem nivoju razgledanosti. 

V slikovnem gradivu predstavljamo 
nekaj natečajnih rešitev za razširitev 
muzeja. Objavljamo pa tudi situacij-

sko risbo končne podobe in obse-
ga novih objektov, za katere je že 
uspešno pridobljeno tudi gradbeno 
dovoljenje, trenutno pa je tik pred 
zaključkom eden od dveh delov.

zaniMive priGoDe stanovalcev zavoDa sv. rafaela
PARADIŽNIK 

Pred časom, ko Naš dom še ni imel novega dela, so bile 
zraven gospodarskega poslopja zelenice. Ena od sta-
novalk je imela posajene rože in paradižnik. Paradižnik je 
vsak dan negovala in opazovala, kako raste. Pojavili so se 
že prvi plodovi. In vsak dan je nestrpno čakala, da bodo 
dozoreli. Lepega jutra jo je sostanovalec razveselil, da je 
plod krasne rdeče barve. Ko pa je prišla blizu, je videla, da 
je paradižnik pobarvan s kečapom. Vsa huda se je jezila na 
sostanovalce. Idejo za potegavščino so predlagale kuha-
rice, vsi pa smo se smejali na ta račun. 

PADEC 

Stanovalci radi obiskujemo jutranje maše v farni cerkvi. 
Nobene vremenske razmere nas ne ustavijo. Ko se je 
mrzlega zimskega jutra naš stanovalec vračal od maše, 
je mimo prišla druga stanovalka, namenjena v trgovino. 
Prijazno jo je opozoril, naj pazi, da ne bo padla. Ona pa 
mu je hudomušno odvrnila, da naj ga ne skrbi za druge. 
Kmalu se je z domskega ganka zaslišal smeh. Stanovalec 
se je obrnil in videl roke ter noge v zraku. Opozorilo torej 
ni bilo odveč.  

Franci Izlakar

J. G. N.
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noGoMetni Dan na vranskeM
Skupina nogometnih zanesenjakov z 
Vranskega je skupaj z NK Vransko in 
Medobčinsko nogometno zvezo Cel-
je (MNZ) v spomin na svojega nedav-
no preminulega sokrajana prof. Jan-
ka Križnika organizirala Nogometni 
dan na Vranskem.  

V uvodni nogometni tekmi 1. SNL U-15 
je NK Šampion srečanje proti ekipi NK 
Veržej izgubil 3 : 2, nato pa je sledila 
krajša slovesnost. Zbrane je najprej 
nagovoril Jože Manfreda, nato pa še 

Jože Rajh iz MNZ Celje. Poudarila sta, 
da je Janko Križnik velik del svojega 
življenja posvetil športu, še posebej 
se je navduševal nad nogometom. 
Deloval je v krajevnih, občinskih, med-
občinskih in državnih organizacijah, 
povezanih s športom. Za svoje de-
lovanje je leta 2009 prejel najvišje 
priznanje Občine Vransko, ob 75-let-
nici MNZ Celje je postal njen častni 
član. V krajšem kulturnem programu 
je nastopila  vnukinja Janka Križnika 
Zarja Križnik na violini. O profesor-

ju Janku Križniku so pripravili tudi 
priložnostno razstavo v besedi in sliki. 

V nadaljevanju je sledila prijateljska 
tekma med legendami slovenskega 
nogometa (Klinton Bozgo, Aleš Čeh, 
Amir Karič, Vili Ameršek …) in med-
generacijsko ekipo Janka Križnika. 
Zmagale so slovenske legende z re-
zultatom 3 : 2, med polčasom pa je 
bila predstavitev mlajših selekcij NK 
Vransko.       

T. Tavčar

Hiša na DrevesiH v celjskeM MestneM  GozDu
V soboto, 19. septembra 2015, je potekalo odprtje čudo-
vite hiše na drevesih, otroškega igrišča, obnovljenih goz-
dnih sprehajalnih poti, učnih poti, trim steze z desetimi 
telovadnimi napravami, prireditvenega odra in novih klopi 
za počitek.

Pot v gozd se lahko začne pri Meškovem studencu in 
nadaljuje po gozdni poti do območja Anskega vrha. Ob 
sprehajalnih poteh so stebrički, ki obveščajo o zanimivih 
točkah gozda, kot so mesta, kamor prihajajo divji prašiči, o 
ptičjih »hotelih« ali o skupini nenavadnih dreves. 

To je uresničitev projekta Green 4 grey, ki ga vodi Mest-
na občina Celje in celjska enota Zavoda za gozdove Slo-
venije. Večino sredstev so investitorji dobili iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj, manjši del sredstev pa je 
prispevala država. Gozdovi so odkupljeni od zasebnikov 
in so opremljeni s štirinajst kilometrov dolgim omrežjem 
večnamenskih in sprehajalnih gozdnih poti. Vse več ljudi z 
namenom oddiha in sprostitve svoj čas preživlja v naravi. 

Idejni snovalec je vodja celjske krajevne enote Robert 
Hostnik. Posebej je ponosen na hišo na drevesih, ki meri 
58 kvadratnih metrov, stoji na štirih stebrih in je pritrjena 
na šest dreves. Pove, da je hiša v celoti zgrajena iz lesa celj-
skega mestnega gozda, ki je odporen na zunanje vremen-
ske vplive in se imenuje duglazija. Znanje in ideje so iskali v 
Združenih državah Amerike. Drevesna hiša je zasnovana kot 
manjši izobraževalni in informacijski center mestnega go-
zda. Namenjena je šolskim skupinam in ostalim obiskoval-
cem za izobraževanje o gozdovih. Lahko je tudi prostor 
za kulturne prireditve in  kreativne dejavnosti v naravnem 

gozdnem okolju. Revirni gozdar Boštjan Hren pove o 
namenu še to, da je hiša odprta za učenje na prostem in da 
je primerna za manjše kulturne prireditve in za kreativna 
srečanja raznih skupin ali podjetij. Veliko se tudi ukvarja z 
gozdno pedagogiko. Pove, da je otroško igrišče namenje-
no razvoju motorike in plezanju, gibanju in domišljiji, ker 
so veje dreves visoko v krošnjah in so otrokom nedose-
gljive. 

Tako smo prisotni ob odprtju tega čudovitega gozdnega 
prostora uživali v hoji, druženju, poslušanju petja zbora 
srednješolcev, poeziji gozdnih vil in igranju na kitaro in flav-
to. Čarovnijo so dopolnili hiša na drevesih in ponosni  in 
nasmejani obrazi ustvarjalcev tega projekta.

Meri Lesjak
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za naMi je že 5. rekreacijski tek po občini vransko
V soboto, 12. 9. 2015, smo uspešno 
priredili že peti tek po občini Vransko. 
Cilj prireditve je razvoj zdravega živ-
ljenjskega športnega sloga, še pose-
bej za mlade, med katerimi jih vse več 
išče rešitev v različnih oblikah odvis-
nosti. Ker smo prepričani, da je bolje 
izbrati športno aktivnost, si v našem 
okolju prizadevamo za spodbujanje in 
uveljavljanje zdravega športnega živ-
ljenjskega sloga. 

Tekači so se  podali na 3,5 in 13 km dol-
go pot. Tek je bil rekreativnega pome-

na, pomembna je bila samo uspešno 
premagana pot. Letošnje leto se je 
prireditvi pridružila OŠ Vransko-Tabor. 
Za popestritev dogodka sta poskrbe-
la Luc Zalokar, ki je vse udeležence 
primerno ogrel s tekaškimi ogreval-
nimi vajami, in Denis Oštir s povezo-
vanjem prireditve. 

Vsako leto si želimo, da bi bila 
prireditev obiskana v večjem številu. 
Letošnje leto lahko rečemo, da je bilo 
tako, saj se je teka udeležilo okoli 300 
tekačev. 

Hvala vsem, ki so prireditev omogoči-
li: Fundacija za šport, Športna unija 
Slovenije - Slovenija v gibanju, Mi-
nistrstvo za infrastrukturo, Mlekar-
na Celeia, revija Tekač, Pivovarna 
Laško, Oriflame, Studio Di.Foto.Graf, 
MI-2 group, AMZS, Avtomatic Servis, 
Perskindol, Zavarovalnica Triglav, 
H.E.B.A. studio dobrega počutja, B 
HIP, OŠ Vransko-Tabor, PGD Tešova, 
PGD Ločica, PGD Prekopa-Čeplje-Stop-
nik in PGD Vransko, ki je označilo pro-
go.

nastopilo 680 Gasilk in Gasilcev, 7 Desetin iz občine vransko
Gasilska zveza Žalec (GZ) je v sodelo-
vanju s PGD Levec pripravila drugo 
nedeljo v septembru tekmovanje GZ 
za člane in članice ter starejše gasilce 
in gasilke. Nastopilo je 40 moških, 19 
ženskih in 8 ekip starejših gasilcev in 
gasilk. Člani in članice so tekmovali 
v vaji z motorno brizgalno, vaji raz-
vrščanja in štafetnem teku na 400 m, 
starejši gasilci in gasilke pa v vaji s hi-
drantom in vaji raznoterosti.  

Vrstni red člani A: 1. Drešinja vas, 2. 
Andraž nad Polzelo, 3. Dobrovlje, 4. 
Letuš; članice A: 1. Andraž nad Polze-
lo, 2. Kapla-Pondor, 3. Parižlje-Topov-

lje; 

člani B (nad 30 let): 1. Dobrovlje, 2. 
Levec, 3. Zabukovica; članice B: 1. 
Braslovče, 2. Levec, 3. Gomilsko; 
starejši gasilci: 1. Drešinja vas, 2. Pon-
ikva pri Žalcu, 3. Žalec, 4. Polzela; 
starejše gasilke: 1. Kapla-Pondor, 2. 
Grajska vas. 

Na regijsko tekmovanje, ki bo 4. ok-
tobra v Velenju, so se uvrstile prve tri 
ekipe v vsaki kategoriji, razen članov 
A, kjer je sodelovalo več kot 20 ekip 
in se na tekmovanje uvrstijo prve štiri 
ekipe, ter pri starejših gasilcih, kjer je 
normo dosegla tudi ekipa na četrtem 
mestu. 

Ekipe občine Vransko so dosegle 
naslednja mesta: člani A: 9. Ločica pri 
Vranskem, 12. Prekopa-Čeplje-Stop-
nik, 17. Vransko, 21. Tešova; članice A: 
5. Vransko, 10. Ločica pri Vranskem; 
in članice B:  7. Prekopa-Čeplje-Stop-
nik. 

T. Tavčar

stališča Mop Do pripoMb in preDloGov, 
poDaniH v času javne razGrnitve štuDije variant za Dpn 

za prenosni plinovoD M9 kiDričevo-voDice

V zvezi s pripravo državnega prostorskega načr-
ta za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice je 
Ministrstvo za okolje in prostor objavilo stališča 
do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času 
trajanja javne razgrnitve študije variant s pred-
logom najustreznejše variante in okoljskega po-
ročila (od 9. marca do 9. aprila 2015). 

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrni-
tve so objavljena na spletni strani ministrstva.

Spletna stran ministrstva:

(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_prostorski_
nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/). 
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ZGODILO SE JE ...

ko zaDiši po šMornu
Na ponedeljkovi kavici smo se s sta-
novalci malo težje dogovorili, kaj bi 
pripravili na tokratni gospodinjski uri-
ci. Idej je bilo namreč več. A na koncu 
smo prišli do zaključka, da se nam po-
cedijo sline ob sladkem. Tako smo se v 
petek, 21. avgusta 2015, lotili priprave 
in peke šmorna. Tistega z rozinami. 

V kuhinji smo prosili za potrebne ses-
tavine: moka, jajca, mleko, pecilni 
prašek, limonina lupinica, sladkor v 
prahu in  rozine, namočene v rumu. 
Rumenjak smo ločili od beljaka in 
slednjega ročno vmešali v trd sneg. 

Rumenjakom smo dodali sladkor in 
ostale sestavine. Rozine smo dodajali, 
ko smo maso vlili v pekač. Delo smo si 
pravično razdelili – eni so mešali bel-
jake, drugi stepali rumenjake, tretji so 
pridno prepevali zraven in čakali, da 
bodo poskusili dobroto. Po domu je 
omamno dišalo ... Vsi smo kar težko 
dočakali; sline so se nam že pošte-
no cedile. In splačalo se je počakati. 
Kakor je dišalo, tako je bilo tudi zelo 
dobro. Ker pa so naši stanovalci veli-
ki ljubitelji krompirja, smo sklenili, da 
prihodnjič pripravimo krompirjeve 
zrezke.

sanacija plazu  na jp liMovce - poljanšek
V neurju med 12. in 16. septembrom 2014 se je na območ-
ju JP Limovce - Poljanšek aktiviral zemeljski plaz. Projekt 
sanacije je izdelalo podjetje Grading iz Maribora. Na os-
novi javnega razpisa smo izbrali najugodnejšega ponud-
nika, to je VOC Celje. Z deli smo pričeli 17. 8. 2015. Dela 
so zaključena, končno sanacijo plazu ponazarja priložena 
fotografija.
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zktš - kultura 

ABONMA 2015/2016

sobota, 10. oktober 2015, ob 10.00 

PIKA IN CENE V PRAVLJICI 
predstava za vse generacije in brezčasne 
Grimmove pravljice o težavah sodobne 

potrošniške družbe 

OTROŠKI ABONMA

Gledališče KU-KUC Lendava 

sobota, 17. oktober 2015, ob 19.30 

MOJE PESMI, MOJE SANJE 
muzikal 

GLEDALIŠKI ABONMA

KD sv. Mihaela Grosuplje 

sobota, 10. oktober 2015, ob 19.30 

VEČERNI ZVON 

predstavitev 8. knjige pesmi Staneta 
Vidmarja 

PONUDBA IZVEN ABONMAJA 

Kulturni dom Vransko 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. SEPTEMBER 2015     Številka 49/2015 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za leto 2014 

2. LETNI PROGRAM športa v občini Vransko za leto 2016 

3. SKLEP o ukinitvi javnega dobra 

RAZPISI 
 
4. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb - prodaja stanovanja 
na naslovu Vransko 16 

5. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb za prodajo 
nepremičnine parc.št.  153/5, k.o. Vransko 

6. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb za oddajo garaže v 
stanovanjskem bloku  Vransko 130 b v najem 

7. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in 
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje od 1. 
11. 2015 do 15. 3. 2016 

OBJAVE 
 
8. LISTA za za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu 
Vransko 130A v najem 
 
 

A K T I 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 
 
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 in 46/15) je Občinski svet  Občine Vransko na 7. 
redni seji dne 22.9.2015 sprejel 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2014 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014.  

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 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 2014. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov 
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 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 2014 znašajo: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2014  
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 

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 

 2.309.350 
 

2.152.059 
 

1.987.158 
1.770.793 

155.373 
60.992 

 
0 

 
164.901 
85.088 

 
2.046 
2.696 
4.051 

 
71.020 

 
2.900 

                    0 
 

2.900   
   

 0 
0   
 
 

154.391   
154.391   

   
 

2.001.934 
876.846   
177.654 

   
24.486 
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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) 

 
579.521   
38.891 

                   56.294 
 

905.753   
29.415   

532.373 
 

70.197 
 

273.768 
 

145.071 
145.071 

 
 

74.264 
29.458 

 
44.806 

 
307.415 

 
   
 

 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2014  
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                                             
 

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

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 

 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
C.RAČUN FINANCIRANJA 
 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2014  
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.)  
 

0   
0 

              0 
   

              291.802   
291.802   

         291.802 
   
   

15.614  
   
   

 - 291.802   
   
   

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

 

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

 - 307.415 
   
 
   
 
 
 

14.302   
  

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski informator-
Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2014-0321                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 22. 9. 2015                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Letni program športa v občini Vransko za leto 2016 

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.  21/2012 in 
46/2015) in 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 
– ZSDP in 15/03 – ZOPA) je občinski svet Občine Vransko na 7. 
redni seji dne 22. 9. 2015 sprejel  

 
L E T N I   P R O G R A M  

športa v občini Vransko za leto 2016 

 
Občina Vransko bo v letu 2016, na podlagi sprejetega proračuna, 
namenila skupaj 81.276,00 EUR za izvedbo letnega programa 
športa v občini Vransko. 

Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru proračunskih 
postavk namenila za naslednje namene: 

1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni višini 
3.000,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja zunanjih 
športnih igrišč pri Osnovni šoli Vransko, vrtcu in športni dvorani. 
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave, 
namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in za 
intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih objektih in 
napravah. 

2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ Osnovna šola 
Vransko -Tabor 3.825,00 EUR. 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja športne 
vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati sonček in Krpan. 
Ta sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi sprejetega 
proračuna in podpisane letne pogodbe.  

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini 
32.190,00 EUR. 

Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega javnega 
razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme športnih društev in 
klubov ter za druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko 
na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Vransko. Na podlagi javnega 
razpisa se bo financirala naslednja vsebina športnih programov: 

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,  
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
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- kakovostni šport,  
- vrhunski šport,  
- športna rekreacija,  
- šport invalidov,  
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,  
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,  
- športne prireditve,  
- športni objekti,  
- informacijski sistem na področju športa,  
- priznanja športnikom in športnim delavcem. 

Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel sredstva na 
podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni sistem, ki je sestavni 
del pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan 
sklenil pogodbe, ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo 
proračunskih sredstev. 

4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške Športne 
dvorane Vransko za izvajanje športnih programov, šolskih in 
izven šolskih športnih aktivnosti v skupni višini 33.761,00 EUR 
in sicer za naslednje namene: 

- 27.461,00 EUR za plače upravitelja in rediteljev v športni dvorani 
Vransko, 

- 6.300,00 EUR za pokrivanje obratovalnih stroškov športne dvorane 
Vransko (čiščenje, energija, komunalne storitve, pregledi športne in 
ostale opreme v dvorani). 

5. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in 
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 700,00 EUR. 

Planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2016 so namenjena 
pokritju stroškov drugega splošnega materiala in storitev, ki niso 
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet javnega razpisa in jih 
tudi vnaprej ni mogoče natančneje definirati. 

6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin in 
objektov v skupni višini 7.800,00 EUR, in sicer za naslednje 
namene:  

- 6.500,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na Športni dvorani 
Vransko, 

- 1.300,00 EUR za nujna vzdrževalna dela na zunanjih športnih 
površinah. 

Številka: 4302-02/2015-08                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 22. 9. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 

 

 
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012 in 
46/2015) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne 
22.9.2015 sprejel 

 
S K L E P  

o ukinitvi javnega dobra 
 
 

I. 
 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št.  814/1  (ID 
6434652 ) k.o. 1011 Tešova,  v izmeri 97 m2. 
 

II. 
 
Lastninska pravica iz  točke I. preneha imeti značaj javnega dobra in 
postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035 Vransko, matična 
številka 1357778000. 

 
III. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 
 
Številka: 7113-11/2014-04                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 22. 9. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 
 
 

R A Z P I S I 

4. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb - prodaja stanovanja na 
naslovu Vransko 16 

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 35. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
Občina Vransko objavlja 

 
O B V E S T I L O  

o javnem zbiranju ponudb 
- prodaja stanovanja na naslovu Vransko 16 

 
Predmet prodaje je stanovanje neto tlorisne površine 60,20 m2 v 
večstanovanjski stavbi  št. 326 na naslovu Vransko 16. 

Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je objavljeno na 
spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/. 
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v tajništvu Občine Vransko, 
Vransko 59, v času uradnih ur občinske uprave.  

Rok za oddajo ponudbe je petek, 16. 10. 2015, do 10. ure. 

Ponudbo z jasno vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za nakup 
stanovanja na naslovu Vransko 16« je potrebno oddati v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, 
osebno ali priporočeno po pošti. 

Izhodiščna cena je 37.000,00 EUR brez davka na promet 
nepremičnin. Davek na promet nepremin, ki bo odmerjen na podlagi 
sklenjene prodajne pogodbe plača kupec. 

Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica večinskega lastnika 
večstanovanjske stavbe. 

Ogled predmeta prodaje bo v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 11. uri. 

Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb na transakcijski 
račun Občine Vransko vplačati varščino, ki znaša 10 % izhodiščne 
cene oziroma 3.700,00 EUR.  

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v petek, 16. 10. 2015, ob 
11. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59. 

Dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine 
Vransko, Vransko 59, na tel. št. 03 703 28 00 ali preko 
elektronskega naslova obcina.vransko@vransko.si. 

Številka: 7113/2015                                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 
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Številka 49/2015 – 30. 9. 2015                                                                        URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

4 | S t r a n  

 

5. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnine 
parc.št.  153/5, k.o. Vransko 

Na podlagi 35. in 36. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) Občina Vransko dne 30. 9.2015 objavlja 

 
O B V E S T I L O  

o javnem zbiranju ponudb    
za prodajo nepremičnine parc. št. 153/5, k.o. Vransko 

 
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega zemljišča na 
podlagi javnega zbiranja ponudb in sicer:  zemljišče parc. št. 153/5, 
k.o. Vransko, v izmeri cca 286,00 m², ki v naravi delno predstavlja 
parkirišče  in delno vrt.  

Izhodiščna cena je 10.560,00 EUR za zemljišče brez davka na 
promet nepremičnin. 

Rok za oddajo ponudbe je 16. 10. 2015 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na spletni 
strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine Vransko, 
Vransko 59, na tel.: (03) 703 28 00 ali preko elektronskega naslova 
obcina.vransko@vransko.si 

Številka: 7113/2015                                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 

 

 
6. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za oddajo garaže v 
stanovanjskem bloku  Vransko 130 b v najem 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) Občina Vransko dne 30. 9.5. 2015 objavlja 

O B V E S T I L O  
o javnem zbiranju ponudb  

za oddajo garaže v stanovanjskem bloku Vransko 130b v najem 

Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja garaže v najem v 
stanovanjskem bloku Vransko 130 b, (ID 1012-147-14), v izmeri 
17,60 m². 

Izhodiščna cena letnega najema je 600,00 EUR brez DDV. 

Rok za oddajo ponudbe je 16. 10. 2015 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na spletni 
strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine Vransko, 
Vransko 59, na tel.: (03) 703 28 00 ali preko elektronskega naslova 
obcina.vransko@vransko.si 

Številka: 7113/2015                                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 9. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 

 

 
 

 

 

7. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja 
cest) na območju občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2015 do 
15. 3. 2016 

Na podlagi 12. člena  Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 
97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015 (Uradne 
objave Občine Vransko, št. 44/15), 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 1. 11. 2015 do 15. 3. 2016 

 
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. 2015 na naslov 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Vransko, 30. 9. 2015                                 
                                                                        Župan Občine Vransko 
                                                                        Franc Sušnik l. r. 
 

O B J A V E 

8. Lista za za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu 
Vransko 130A v najem 

Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 
(Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 
9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-
ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 
62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-
ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009,81/2011 in 
47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, 
št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 
Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 
41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 
62/2010-ZUPJS, 57/2012), Občina Vransko po Javnem razpisu za 
dodelitev neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 130 a v 
najem, objavljenem dne 31. 3. 2015 Informator št. 110,objavlja 

L I S T O  
za oddajo stanovanja na naslovu Vransko 130 a v najem 

 
1. Ojsteršek Urška, Vransko 154, 440 točk, 3 osebe, 

2. Borštner Ivan, Vransko 35 a, 420 točk, 4 osebe, 

3. Kavdik Cvetka, Prapreče 23, 300 točk, 1 oseba; 

 
Številka: 4302-01/2015-04     
Datum: 27. 5. 2015 

Vodja razpisa                          Direktorica občinske uprave 
Rosita Papinutti l. r.              Jadranka Kramar, dipl. org. upr. l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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iz življenja Društev

Delovno poletje
povzetek poletniH Mesecev preD začetkoM tekMovalne sezone 2015/16

Košarkarji Vran-
skega smo le-
tos počivali le v 
mesecu juliju. Po 
končani sezoni v 

maju smo namreč trenirali vse do kon-
ca junija, začetek počitnic pa okronali 
s tridnevnim košarkarskim taborom na 
Vranskem. Odziv otrok je bil super, saj 
se je tabora udeležilo kar 30 otrok. Na 
zaključni dan so na svoj račun prišli tudi 
starši, ki so se lahko pomerili v košar-

karskih spretnostih ali pa le kot gledal-
ci spodbujali, navijali in se zabavali. 

Po mesecu dni počitka in uživanju na 
morju smo v avgustu začeli s pripra-
vami na novo košarkarsko sezono, 
v kateri bodo Vrane širom Slovenije 
predstavljale številne selekcije. Letos 
bodo prvič zaigrali najmlajši (ekipa 
dečkov in deklic U-9 v mini košarki), 
sledile jim bodo že znane ekipe U-11, 
U-13 in U-15, prvič pa bodo moči meri-
li tudi kadeti oz. ekipa U-17. Na čelu 

bomo Vrane vlekli člani z novim tre-
nerjem Bojanom Sušinom, s katerim že 
pridno treniramo v večernih terminih. 

V sklopu avgustovskih priprav smo 
se z ekipo U-13 udeležili enodnevne-
ga turnirja v Izoli, kamor smo odšli s 
polnim avtobusom igralcev, njihovih 
staršev in navijačev. Zadnja avgustov-
ska sobota je bila super izbira, saj smo 
se po končanih tekmah in kosilu celo 
popoldne kopali in uživali v zadnjih 
urah pravega poletja. Omeniti velja 
tudi, da je bil naš najmlajši vran izbran 
za najboljšega igralca turnirja med dve 
leti starejšimi košarkarji. 

V septembru začenjamo s krožkom 
košarke na OŠ Vransko, ki bo potekal 
vsak dan od 14.45 do 16.00. Vabljeni 
ste prav vsi osnovnošolci in osnov-
nošolke, od 1. do 9. razreda, da se nam 
pridružite in uživate ob igri košarke 
in kvalitetnem druženju ter v zabavi s 
sovrstniki. 

Kot vsako leto bova jato vranov in 
vranic tudi letos vodila dva trenerja z 
licenco. Poskrbela bova za vsestran-
ski razvoj, dobro počutje, veliko giban-
ja, zabavo in košarkarsko znanje vseh 
otrok. Vabljeni. 

Informacije: 031 858 257 (Žan), 031 475 
072 (Luc), FB-stran: KK Vrani Vransko

Za vas smo pripravili spodaj naštete tečaje in delavnice, ki jih bomo začeli izvajati takoj, ko bo zadostno število prijav. 
1. Izobraževanje na FESTIVALU  ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE od 29. 9. do 1. 10. v Cankarjevem domu v Ljubljani. 30. 9. 2015 

organiziramo enodnevno udeležbo z avtobusom. 
2. TEČAJ VEZENJA,  POLSTENJA, KVAČKANJA 

Če ste ročno spretni ali bi to radi postali, potem je tečaj  prava odločitev za vas. 
3. KUHARSKE DELAVNICE 

Ali bi radi skuhali in pripravili zdrave pogrinjke za vso družino? Vpišite se v kuharski tečaj. 
4. TEČAJ ANGLEŠČINE 

Pričnite z učenjem angleščine, da vas bo »razumel« ves svet in vi njega. 
5. DELAVNICE FOTOGRAFIRANJA 

Imate fotoaparat, pa sploh ne veste, čemu služijo vsi programi? Pridite na delavnice fotografiranj in računalniške obdelave slik. 
6. LIKOVNE DELAVNICE 

Obiščite likovne delavnice, vodil vas bo  priznani akademski slikar Jurij Kravcov. 
7. POMOČ PRI DELU Z RAČUNALNIKOM   

Nudimo vam strokovno pomoč pri delu z računalnikom in predavanja. Prinesite svoj računalnik, en računalnik društva vam je na 
razpolago 

8. PREDAVANJA  O PODNEBNIH SPREMEMBAH - pravočasni ukrepi in izobraževanja 
9. ZA ZDRAVJE - PREDAVANJA IN  DELAVNICE 

Za zdravje se moramo sami potruditi, se izobraziti in ustrezno ukrepati. Prave informacije so zlata vredne. V naših delavnicah »Za 
zdravje« pripravljamo vrsto prispevkov o zdravi hrani, ki je že bila nekoč na naših mizah, in o škodljivih dodatkih industrijsko pridel-
ane in predelane hrane. 

• Ponovitev predavanja Sladkor kot mamilo, laži o škodljivosti maščob?   
• O mleku? Pasterizirano, homogenizirano, sterilizirano mleko? 
Izkoristite jesen in zimo za druženje in nabiranje novih znanj. Naj bo letošnja zima drugačna, postanite član DUTŽO  in za drobiž osvojite 
znanja in veščine.  
Za več informacij pokličite na: 031 498 070 , 041 919 829.

Društvo univerza za tretje življenjsko obDobje vransko
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iz življenja župnije

župnijska karitas na obisku
Pred kratkim je praznoval svoj okrogli jubilej gospod Ludvik 
Punčoh. Že dolgo nismo obiskali tako čilega in dobrovoljnega 
osemdesetletnika.

Ujeli smo ga pri košnji na travniku ob domači hiši. Povedal 
nam je, da še vedno z velikim veseljem opravlja vsa kmečka 
opravila, med drugim tudi molžo. Vedrina, prijaznost, delo in 
vera so vrednote, ki se jih drži vse življenje in so pravi »recept« 
za dolgo in srečno življenje. Navdušil nas je tudi s svojo zbirko 
Družin, ki jih po letih veže v »zvezke«. Njegova zbirka obsega 
vse “Družine”, odkar je ta verski list pričel izhajati. 

Ob jubileju mu želimo obilo božjega blagoslova ter zdravja in 
zadovoljstva v krogu domačih. 

Biserka Kutnjak

oratorij vransko 2015
Na Vranskem je letos že šesto leto 
potekal oratorij, pod geslom »Hočem 
biti svet«. Oratorij je potekal od 27. 

julija do 2. avgusta, za otroke od 6. 
do 14. leta starosti. Udeležilo se ga je 
65 otrok iz bližnje in daljne okolice, 

oratorijski teden pa je pripravljalo 20 
animatorjev. 

Glavni junak Oratorija je bil Dominik 
Savio, zavetnik pojočih dečkov, velik 
zgled ministrantom, najmlajši svetnik 
v zgodovini cerkve, ki smo ga spozna-
vali skozi zanimivo igro njegovega 
življenja. 

Sredi tedna smo se oratorijci odpravi-
li tudi na krajši pohod v Center var-
ne vožnje Vransko, kjer smo se malo 
zabavali, malo pa tudi poučevali o var-
ni vožnji. 

Oratorijci smo preživeli nasmejan, razi-
gran, vesel in poučen teden, ki ga tudi 
dež ni spravil v slabo voljo. Lepi spomi-
ni na Oratorij 2015 nam bodo ostali do 
naslednjega leta, ko se zo-pet vidimo. 

Barbara Novak

OGLAŠEVANJE V ŠPORTNI DVORANI
NA ZUNANJIH IN NOTRANJIH POVRŠINAH

PO UGODNIH POGOJIH
INFO: 041 238 749
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vranin glas - strani oš vransko-tabor

prvič v šolo
Prvega septembra dopoldan so se pred osnovno šolo Vran-
sko začeli zbirati lepo počesani in oblečeni bodoči prvošolci 
in njihovi starši. Po nagovoru gospe Mire Huš in gospoda 
župana so tradicionalno »skočili« v šolo in se posedli, da bi si 
ogledali predstavo Medvedek gre v šolo. Po predstavi je vsem 
zbranim nekaj besed namenila ravnateljica gospa Majda Pikl, 
ki je prvošolce sprejela v šolo in jim podarila darila. Učenci 
so si ogledali učilnico, se poigrali in posladkali s tortico. Prvo 
srečanje s šolskimi klopmi je učencem polepšal še gospod 
Franc Sušnik, saj jih je obdaril s fotografijami »Prvi šolski dan«. 

Kako so prve šolske dni doživljali učenci, so povedali kar sami. 

Gabi: »Všeč mi je bilo presenečenje, kapa in rumena rutka.« 

Daša: »Všeč mi je bila gospa Maja, ker je bila smešna. Všeč mi 
je bilo poslušati himno. 

Shanti: »Všeč mi je bilo, da sem šel v šolo, ni pa mi bila všeč 
jagoda v torti.« 

Adrijan: »Vesel sem bil, ker sem videl Marcela.« 

Eva: »Ni mi bilo dobro pecivo, vesela sem bila presenečenja.« 

Ema: »Trajalo je dolgo, všeč mi je bila predstava.«

Malčki v vrtcu vransko
Začelo se je novo šolsko leto in pričakali smo ga tudi mi, najmlajši otroci v vrtcu 
Vransko. Dobro smo se že navadili eden na drugega, spoznavamo igralnico, igrače 
in že ustvarjamo z različnimi materiali. Vreme nam dobro služi, zato smo veliko zu-
naj. Igramo se na igrišču, hodimo na sprehode, opazujemo živo in neživo naravo in 
se ob tem zabavamo. Naš cilj je, da bomo radi hodili v vrtec in se imeli lepo. 

Olga Slapnik

Otroke od 3. leta starosti, vključene v vrtec in ostale,
vabimo

v petek, 2. 10. 2015, od 9. do 12. ure na

PRAVLJIČNO DOPOLDNE 
V SCHWENTNERJEVI HIŠI

(Prireditev v sklopu praznovanja 150-letnice rojstva L. Schwentnerja in DEKD)

Prisluhnili boste pravljicam, ki jih je založil Lavoslav Schwentner.

Informacije: 03 703 12 10, 041 919 829
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knjižnična stran

 

 
 

napoveDujeMo
• 18. 9.–18. 10. 2015, v času odprtosti knjižnice: Prof. Janko Križnik in razvoj nogometa na Vranskem, 

spominska razstava  
• četrtek, 1. 10. 2015, ob 15. uri v Medobčinski splošni knjižnici Žalec: Ko spregovori srce, zmore glava, 

zmorejo roke, srečanje stanovalcev Našega doma, Doma upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
• torek, 20. 10. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• v tednu otroka (5.–9. 10.): Obisk prvošolcev 

vljudno  vabljeni, da se nam pridružite.

zgodilo se je ...

po pravljici Diši ... spoznali sMo MaleGa ota in Herberta 
Oto je mala vidra, ki kar noče in noče izpustiti mamice, 
saj se boji, da se mu bo kaj pripetilo. A zaradi tega mar-
sikatera igra in zabava mineta brez njega. Je Oto dobil 
pogum, da zaplava ... v širni svet? 
V drugi zgodbici pa smo spoznali lazarja Herberta, ki je 
občudoval druge živali in njihovo znanje. Pajek zna čudo-
vito plesti mrežo, mravlje so sijajne arhitektke, govnač 
osupljiv kipar ... Kaj pa on? Pri čem pa je on izjemen? Dela 
zgolj škodo na vrtovih? Prelistajte knjigo Herbert in spo-
znajte lazarja še z druge plati. Prijetno druženje z našimi 
najmlajšimi smo zaključili z ustvarjalnico. 

knjižne novosti

Za odrasle:
• Reed, J. C.: Osvoji ljubezen 
• Herrmann, E.: Montessori - 100 dejavnosti za odkrivanje sveta 
• Dicker, J.: Resnica o aferi Harry Quebert 
• Masciocci, C.: Ustvarjalna delavnica 
• Šafarek, G.: Živali Slovenije 
• Zorec, M.: Igre za bistre glave 
• Lagercrantz, D.: Dekle v pajkovi mreži 
  
Mladina:
• Briggs, R.: Božiček 
• Pavček, T.: Juri Muri po Sloveniji 
• Zbirka Kako živijo (Gosenice, Zveri, Polonice …) 
• Zurcher, V.: Zvezda živalskega vrta 
• Zakladnica sneženih zgodb 
• King, A.: Samo midva 
• Metzger, S.: V pričakovanju Božička 
• Pedler, C.: Vedno te bom imel rad 
• Jones, A.: Daj mi poljubček                                     
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ne spreGlejte

                                                                                                                                                      
                        »Pesem je končana, toda melodija odzvenja dalje.«

Irving Berlin

Poslovila se je Ludvika Čulk, dobitnica plakete Občine Vransko leta 2005. 

Ludvika Čulk se je rodila 1. 8. 1943. Na Vranskem je obiskovala osnovno šolo, kjer je kasneje tudi sama 
kot profesorica biologije in kemije predajala bogato znanje številnim generacijam osnovnošolcev. Ves 
čas se je strokovno izpopolnjevala in poleg rednega dela sodelovala v številnih državnih in mednarodnih 
projektih. Kot biologinja s srcem in dušo je veliko časa posvetila okolju in okoljskim vrednotam, predvsem 
pa osveščanju mladih o tej problematiki. Tako je bila med pobudniki, da je Osnovna šola Vransko-Tabor 
postala del mednarodnega projekta EKOŠOLA kot način življenja.

Veliko je prispevala k uspešnemu delovanju takratnega Turističnega društva Vransko, njen human odnos 
do sočloveka se je med drugim izkazal tudi pri aktivnem delu v OO RK Vransko. Bila je članica Sveta KS 
Vransko in več mandatov članica Občinske volilne komisije Občine Vransko. Vrsto let je vodila OO ZB 
Vransko, bila članica UO Društva univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko. Vse življenje pa je redke 
proste trenutke posvečala ljubezni do ročnih del in nabiranju zdravilnih zelišč na njej tako ljubi Menini.

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.
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ne spreGlejte
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ne spreGlejte

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je za vedno zapustila
naša draga mamica, stara mama, teta in sestrična

VIKA ČULK, 

rojena Florjan z Vranskega 89

V najtežjih trenutkih nismo bili sami, zato se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom, sodelavcem, predstavnikom 

številnih društev in Občini Vransko za izraze sožalja, darovano cvetje, sveče in 
sv. maše. Posebej smo hvaležni dobrim sosedom, prijateljem in medicinskemu 

osebju za pomoč, izkazane pozornosti in nego v času njene bolezni. Hvala 
župniku, g. Turineku, za lepo opravljen pogrebni obred, domačim pevcem, 

trobentaču in pogrebni službi Ropotar za lepo opravljeno storitev in poslovilni 
govor. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem in 

vsakemu posebej srčna hvala.

Pogrešali jo bomo.

Žalujoči: sin Srečo in hčerka Natalija z družinama

Čreta vabi 
v soboto, 3. oktobra 2015, 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
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POSLOVILI SO SE
V septembru se je na vranskem pokopališču od nas poslovil:  

Anton Jošt (1928-2015)

ne spreGlejte

PO NOVEM ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO TUJCEV
Od 1. 9. 2015 dalje je za tujce iz tretjih 
držav uvedeno enotno dovoljenje za 
prebivanje in delo, ki tujcu omogoča, 
da vstopi, prebiva in dela v Sloveniji. 
To pomeni, da državljani tretjih držav, 
ki pridejo v Slovenijo z namenom 
zaposlitve, samozaposlitve ali dela, 
ne potrebujejo več dveh dovoljenj, 
saj enotno dovoljenje nadomešča 
tako dovoljenje za prebivanje kot tudi 
delovno dovoljenje. Upravna enota, 
ki je pristojna za izdajo enotnega 
dovoljenja, na območju katere tujec 
namerava prebivati oz. prebiva, bo 
soglasje Zavoda RS za zaposlovanje 
za izdajo enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo pridobila sama (po 
uradni dolžnosti). S tem je tujcem 
omogočen enostavnejši postopek 
pridobivanja dovoljenj na upravni enoti 
po načelu »vse na enem mestu«. 
  
Na podlagi Zakona o tujcih upravna 
enota izda enotno dovoljenje tujcem, 
ki prihajajo v Republiko Slovenijo: 
• zaradi zaposlitve, dela ali 

samozaposlitve, 
• zaradi opravljanja sezonskega 

dela nad 90 dni, 
• zaradi čezmejnega opravljanja 

storitev z napotenimi delavci, 
• kot dnevni delovni migranti, 
• kot rezidenti za daljši čas v drugi 

državi članici EU zaradi zaposlitve 
ali dela, samozaposlitve, opra-
vljanja sezonskega dela ali kot 
dnevni delovni migranti. 

  
Prošnjo za izdajo ali podaljšanje 
enotnega dovoljenja, ki se izda v 
obliki izkaznice, lahko vloži tujec 
ali njegov delodajalec. Tujec mora 
prošnjo za izdajo prvega enotnega 
dovoljenja vložiti pri diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu Republike 
Slovenije v matični državi, delodajalec 
pa lahko prošnjo vloži pri diplomatskem 

predstavništvu ali konzulatu Republike 
Slovenije v matični državi tujca ali pri 
upravni enoti v Republiki Sloveniji, 
kjer tujec namerava prebivati ali kjer je 
sedež delodajalca. Delodajalec lahko 
opravlja tudi ostala dejanja v upravnem 
postopku v skladu s tujčevim 
pooblastilom. 
  
Prošnji za izdajo predmetnega 
dovoljenja je potrebno priložiti dokazila, 
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje 
pogojev tako za prebivanje kot tudi 
za zaposlitev ali delo. Tujec mora tako 
imeti veljavno potno listino, katere 
veljavnost je najmanj tri mesece 
daljše od nameravanega prebivanja 
s Sloveniji, zadostna sredstva za 
preživljanje, ustrezno zdravstveno 
zavarovanje in izpolnjevati pogoje, 
ki so v Zakonu o tujcih določeni za 
izdajo posamezne vrste dovoljenja 
za prebivanje, poleg tega pa tudi 
dokazila, ki se za posamezno vrsto 
zaposlitve ali dela zahtevajo za podajo 
soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, 
npr. pogodbo o zaposlitvi, spričevalo 
ipd. Nove prošnje za izdajo enotnih 
dovoljenj so dostopne na spletni strani 
Upravne enote Žalec: http://www.
upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_
enoti/obrazci_upravne_enote_zalec/
obrazci_za_upravne_notranje_
zadeve/. 
  
Več glede zaposlovanja, samo-
zaposlovanja in dela tujcev iz tretjih 
držav ter vrst soglasij lahko preberete 
tudi na spletni strani Zavoda RS za 
zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/_
files/7493/ZRZS_zlozenka_tujci_nova_
zakonodaja.pdf.   
  
V določenih primerih pa morajo tujci 
pred vložitvijo prošnje na upravni 
enoti, tako kot doslej, pridobiti 
delovno dovoljenje pri Zavodu RS za 

zaposlovanje. Tako bo zavod tudi v 
prihodnje izdajal delovna dovoljenja 
za sezonska dela v kmetijstvu in 
gozdarstvu do 90 dni, za zaposlitev 
državljanov Bosne in Hercegovine na 
podlagi Sporazuma o zaposlovanju 
državljanov BiH v Sloveniji ter za 
zaposlitev hrvaških državljanov v 
prvih dveh letih njihovega zakonitega 
prebivanja v Sloveniji, v prehodnem 
obdobju po vstopu Hrvaške v EU. 
  
Ne glede na prej navedene zakonske 
novosti pa imajo nekatere skupine 
tujcev  (tudi po datumu 1. 9. 2015) še 
vedno pravico do prostega dostopa 
na slovenski trg dela. To pomeni, da 
lahko opravljajo delo, se zaposlijo 
ali samozaposlijo brez dovoljenja 
za zaposlitev. Ta pravica ostaja za 
državljane držav Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP) in Švice. 
  
Hkrati bi radi izpostavili, da delovna 
dovoljenja, ki so bila izdana do 31. 8. 
2015 po Zakonu o zaposlovanju in delu 
tujcev, ostanejo v veljavi do poteka 
njihove veljavnosti. V postopku izdaje 
ali podaljšanja enotnega dovoljenja 
tujcu, ki ima veljavno osebno delovno 
dovoljenje z veljavnostjo treh let, se v 
času veljavnosti osebnega delovnega 
dovoljenja šteje, da je soglasje podano. 
  
Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na telefonskih številkah 03 713 51 
04 (Simona Cajner),  03 713 51 05 (Aleš 
Kramaršek) in  03 713 51 07 (Barbara 
Šprajc), lahko pa nam pišite tudi na 
e-naslov ue.zalec@gov.si.  
                                                                                    

Simona Stanter, načelnica

OBVESTILO
Osnovna šola Vransko-Tabor pripravlja javni  razpis na področju prehrane za obdobje 
od 2016 do 2019. Vabimo vse zainteresirane lokalne ponudnike prehranskih artiklov, 

da za informacije pokličete na telefonski številki 03 703 23 70 ali 03 703 23 71. 
  Osnovna šola Vransko-Tabor 

Ravnateljica: Majda Pikl 
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napoveDnik DoGoDkov - oktober 2015

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

18. 9.-18. 10. 
2015

v času odprtosti 
knjižnice

Spominska razstava
PROFESOR JANKO KRIŽNIK IN 

RAZVOJ NOGOMETA NA VRANSKEM

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

1. 10. 2015
15.00

Srečanje stanovalcev Našega doma, 
Doma upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn

KO SPREGOVORI SRCE, 
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec

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

2. 10. 2015
9.00-12.00

Praznujemo 150-letnico rojstva L. Schwentnerja, DEKD
PRAVLJIČNO DOPOLDNE 
V SCHWENTNERJEVI HIŠI

Schwentnerjeva hiša
ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 
041 919 829) 

3. 10. 2015
11.00 OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE NA ČRETI Čreta KOZB Vransko

4. 10. 2015
17.00 8. LETNI KONCERT FOLKLORNE SKUPINE VRANSKO Kulturni dom Vransko FD Vransko

 (041 270 546)

5.-9. 10. 2015 Teden otroka
OBISK PRVOŠOLCEV V KNJIŽNICI

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

10. 10. 2015
10.00

Otroški abonma
PIKA IN CENE V PRAVLJICI Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 
031 210 298)

10. 10. 2015
19.30

Ponudba izven abonmaja
VEČERNI ZVON

Predstavitev 8. knjige pesmi Staneta Vidmarja
Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 
031 210 298)

12. 10. 2015
20.00 ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA Športna dvorana 

Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 
041 283 749)

17. 10. 2015
19.30

Gledališki abonma
MOJE PESMI, MOJE SANJE Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 
031 210 298)

20. 10. 2015
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica 

Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

31. 10. 2015
11.00

KOMEMORACIJA 
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih 
borcev na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

PRIREDITVE V občini TABOR v OKTOBRU 2015

petek, 11. oktober, od 8.00 do 11.00
PREGLED GASILNIH APARATOV
prostori PGD Loke
(PGD Loke, 041 388 934)

nedelja, 18. oktober, ob 16.00
V NEDELJO POPOLDNE 
JE LUŠNO PRI NAS
Dom krajanov Tabor
(Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor,
051  234 575)

torek, 27. oktober, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
03 703 20 92)
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Kulturni dom Vransko
sobota, 10. oktober 2015, ob 19.30

Prodaja vstopnic:
Kavarna Brglez, TIC Vransko 

in pol ure pred prireditvijo na blagajni kulturnega 
doma


