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OBČINSKI INFORMATOR

številka 116
Vransko, 30. 10. 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, PGD 
Ločica pri Vranskem, DU Vransko, FD Vransko, Studio Di.Foto.
Graf, Tone Tavčer, Urban Feguš 

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. 11. 2015.

Prispevke zbiramo do 15. 11. 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
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ZGODILO SE JE ...

ZAHVALA
Bilo je zaspano četrtkovo jutro, ko so bile 
naše edine misli, kako ostati v postelji še 
naslednjih pet minut. 

Nekaj po pol šesti uri zjutraj se je v Taboru 
zaslišala sirena gasilcev. Klic na pomoč?!  

Tako je! Bil je naš klic na pomoč ob požaru …

Najprej bi se  za hitro reakcijo ob odkritem požaru radi 
zahvalili Sandiju Skoku. Sandi, hvala! Brez tebe in tvojega 
razmišljanja ob tako zgodnji uri bi ostali brez kozolca na 
Ribniku. Zaradi tebe je škoda res minimalna v primerjavi s 
tem, kakršna bi lahko bila. 

Kot pravi slovenski pregovor: »Sreča v nesreči.« Srečo 
smo imeli tudi mi, da je bil kozolec prazen, da so bili vsi 
nepoškodovani ... Sreča, da je tako, kot je. 

Hvala tudi gasilcem, ki so poskrbeli, da je bil požar hitro 
pod nadzorom. Hvala PGD Ojstriška vas-Tabor, PDG Kap-
la-Pondor ter PGD Loke.  Dali ste vse od sebe. Kot vedno. 

Hvala vsem, ki ste nam priskočili in ponudili pomoč pri 
čiščenju, pospravljanju in obnavljanju.

Gostinstvo Lisjak 

Zaključen projekt kanaliZacije

V občinah Polzela, Braslovče in Vransko 
so uspešno zaključili projekt »Odvaja-
nje komunalnih odpadnih voda v Spod-
nji Savinjski dolini – II. faza«. Zgrajenih 
je bilo 7.649 metrov novega kanalizacij-
skega omrežja.

Novo kanalizacijsko omrežje so v sre-
do uradno predali namenu v Ločici ob 
Savinji, kjer so investicijo predstavili vsi 
trije župani sodelujočih občin. Najprej 
polzelski župan Jože Kužnik, Občina 
Polzela je bila namreč nosilka projekta. 

Spodnjesavinjske občine se za gradnjo 
kanalizacije tako kot pri mnogih drugih 
projektih povezujejo in skupno nasto-
pajo na razpisih za sofinanciranje. Na 
osmem javnem pozivu so pridobile sofi-
nanciranje za projekt Odvajanje komu-
nalnih odpadnih voda v Spodnji Savinj-
ski dolini, II. faza, katerega nosilka je 
bila Občina Polzela in ki je bil razdeljen 
na tri sklope. V Občini Braslovče so v 
okviru druge do sedme faze zgradili 
kanalizacijo Male Braslovče-Preserje, 
v Občini Polzela kanalizacijo Polzela 

in Ločica ob Savinji, v Občini Vransko 
pa drugo fazo kanalizacije Stopnik. 
Novozgrajena kanalizacija v občinah 
Braslovče in Polzela je priključena na 
osrednjo čistilno napravo v Kasazah, v 
Stopniku pa na malo čistilno napravo v 
Prekopi. 

Skupaj je bilo v okviru projekta zgraje-
nih 7.649 m kanalizacije, ki bo 
omogočala okrog 220 hišnih pri-
ključkov v 4 naseljih, na novo pa se bo 
v sistem čiščenja odpadnih voda lahko 
vključilo okrog 700 oseb. 

Le malo manj kot 2 milijona evrov vred-
na investicija brez DDV je nadaljevanje 
regijskega projekta »Celostno urejan-
je odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda in varovanje vodnih 
virov na povodju Savinje«. Po sklepu 
Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo je Evropski sklad za regio-
nalni razvoj prispeval 1.371.025,28 ev-
rov, kar je dobrih 70 % celotne investici-
je brez DDV. Ker pa so bile na podlagi 
izvedenih javnih naročil dosežene nižje 

pogodbene vrednosti, kot so bile ocen-
jene v vlogi, znaša končna vrednost 
projekta 1.807.0314 evrov brez DDV. 

Izvajalci, ki so bili izbrani v skladu z Za-
konom o javnem naročanju, so bili: za 
gradbena dela Plima, d. o. o., za izdela-
vo investicijske dokumentacije RC INŽE-
NIRINGI, d. o. o., za pripravo razpisne 
dokumentacije SIB, d. o. o., za nadzor 
nad gradbenimi deli PARITET, d. o. o., za 
vodenje in koordinacijo projekta pa Raz-
vojna agencija Savinja Žalec. 

Tudi s to investicijo občine skupaj z 
Javnim komunalnim podjetjem Žalec, 
ki v Spodnji Savinjski dolini upravlja 
s komunalno infrastrukturo, skušajo 
ohranjati naravne vire in ekosisteme, 
izboljšati kakovost podzemnih voda 
kot vira pitne vode ter zmanjšati nega-
tivne vplive na okolje oz. varovati 
okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja 
odpadnih voda, ob tem pa tudi zagoto-
viti pogoje za gospodarski in turistični 
razvoj regije ter doseganje ciljev regio-
nalnega razvojnega programa. 

Operacijo delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov 
2007-2013, za obdobje 2013-2015, raz-
vojne prioritete “Razvoj regij”, pred-
nostne usmeritve “Regionalni razvojni 
programi”. 

Ob uradni predaji nove kanalizacije 
v Ločici ob Savinji je zapela domača 
vokalna skupina Eros, novo pridobitev 
pa je blagoslovil polzelski župnik Jože 
Kovačec. Trak so prerezali župani Jože 
Kužnik, Branimir Strojanšek in Franc 
Sušnik ter v imenu izvajalcev Boris 
Sirše.

T. T.

Trak so prerezali župani Jože Kužnik, Branimir Strojanšek in Franc Sušnik 
ter v imenu izvajalcev Boris Sirše.
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praVljično DopolDne V ScHWentnerjeVi HiŠi
Tudi letos, ob 25-letnici Dnevov ev-
ropske kulturne dediščine, ki so po-
tekali med 25. 9. in 3. 10. 2015, smo 
se na Zavodu za kulturo, turizem 
in šport Vransko odzvali povabilu 
in se z dogodki pridružili  ohranjan-
ju in oživljanju kulturne dediščine. 
Letošnja tema Praznovanje nam je 
bila še posebej všeč, saj zaznamu-
jemo 150-letnico rojstva Lavoslava 
Schwentnerja, ki je bil založnik slo-
venske moderne. Pomembna veja 
njegovega založništva so bile tudi 
otroške knjige. Med drugim so v 

Založništvu Schwentner izdali prav-
ljice bratov Grimm in Pravljice Frana 
Milčinskega. Pet skupin oz. preko 70 
otrok med tretjim in šestim letom se 
je v petek, 2. oktobra,  izmenjalo v 
Schwentnerjevi hiši in vsaka skupina 
je slišala eno pravljico izpod pere-
sa Frana Milčinskega in eno, ki sta 
jo zapisala brata Grimm. Želeli smo 
tudi, da je dogodek medgeneracijsko 
obarvan, zato so bili pripovedovalci 
od osnovnošolcev do upokojencev. 
Pravljice so pripovedovali oz. bra-
li Marjetka Kapus, Franci Izlakar, 

župan Franc Sušnik, Danijela Jeršič, 
Valerija Jerman, Vlado Rančigaj, Saša 
Semprimožnik, Samo Paulič in Lana 
Učakar. Otroci so obiskali Schwent-
nerjevo hišo in pol ure preživeli dru-
gače kot običajno, predvsem pa so 
slišali pravljice, ki jih niso poznali, saj 
so jih izpodrinile modernejše. Odrasli 
pa so podoživljali svoja otroška leta, 
ki pa niso bila v vsem prepletena s 
pravljicami.

TG

VranSki poletni Večeri So tuDi letoS oŽiVljali kulturno DeDiŠčino

V septembru sta se odvila kar dva 
koncerta v sklopu Vranskih poletnih 
večerov – oživimo kulturno dediščino. 
V Schwentnerjevi hiši sta se najprej 
predstavili mezzosopranistka Saška 

Kolarič in pianistka Andreja Markun. 
Program sta izvedli v dveh delih. Nas-
top je bil drugačen, saj smo na teh 
večerih navajeni predvsem instru-
mentalistov, tokratni vokalni vložek v 
nemškem, ruskem in slovenskem jezi-
ku pa je bil prava atrakcija in poslasti-
ca za ušesa. 

Zaključek letošnjih VPV konec sep-
tembra je sovpadal z Dnevi evropske 
kulturne dediščine, ki so letos potekali 
med 25. 9. in 3. 10. V cerkvi sv. Mohor-
ja in Fortunata v Stopniku so nasto-
pili klarinetist Dušan Sodja in Godalni 

kvartet M.ARS. Tudi ta koncert smo 
izvedli v dveh delih. Daljši premor 
med prvim in drugim delom smo izko-
ristili za druženje pred cerkvijo. 

Navdušeni obiskovalci so nam dali 
zagon za naslednjo sezono in potrdili 
naše prepričanje, da kulturna dedi-
ščina živi z vsebino, ki ji jo dajemo. 
In Vranski poletni večeri res oživljajo 
kulturno dediščino v najžlahtnejšem 
pomenu besede. 

TG

StanoValci Doma bili na jeSenSkem iZletu
Stanovalci so večkrat izrazili željo, da 
bi radi videli še kakšen drug dom. Pa 
smo se v torek, 15. septembra 2015, 
odpravili na jesenski izlet. 

Najprej smo obiskali Zavod usmi-
ljenk, Dom sv. Katarine v Mengšu. Pri-
pravili so nam topel sprejem. Domski 
pevski zbor je zapel nekaj cerkvenih 
pesmi, direktorica in socialni delavec 
sta nam v nekaj besedah predstavila 
dom in njegovo delovanje. Sledil je 
ogled doma in pogostitev v jedilnici. 
Naši stanovalci so bili nad domom 
navdušeni. Všeč so jim bili molitvena 
kapela in široki hodniki doma. Nato 
smo se prijazno zahvalili za spre-
jem in gostoljubje. Povabili smo jih, 

da nam obisk vrnejo, mi pa smo se 
odpeljali proti Ljubljani. 

Ustavili smo se pri Pivovarni Union. 
Najprej smo si privoščili kavico, sledil 
je ogled dela proizvodnje. Prijazna 
vodička nam je razložila, iz česa vse 
je sestavljeno pivo Union, kako dol-
go pivo zori, videli smo polnilno linijo 
steklenic ... Ker pa je bil muzej pivo-
varstva v 4. nadstropju, dostopen 
pa brez dvigala, se za ogled nismo 
odločili. V ceni vstopnine je bila še 
konzumacija piva ali brezalkoholne 
pijače. V Pivnici smo tako večinoma 
nazdravili še s kozarcem hmeljeve pi-
jače. Ker stanovalci niso navajeni piti 
piva, so se jim lička hitro obarvala 

rdeče. Dobre volje smo se odpelja-
li proti Kamniku, kjer smo si na poti 
skozi Tuhinjsko dolino privoščili še 
kosilo. Ob povratku v dom so stano-
valci veseli razlagali, kako smo se 
imeli na potepanju. 

Saša Svetec
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tretja ZaporeDna ultra Zmaga 
Ivan Hrastovec, med domačini 
bolj poznan kot Ivi, se s tekom 
ukvarja že dobrih devet let. Svoj 
prvi maraton je odtekel leta 
2008 v Belfastu na Severnem 
Irskem, s časom 3 ure in 11 minut,  
in nato kmalu opustil vse krajše 
proge. Tek je postal njegov način 
življenja. Mnogokrat se je povz-
pel na zmagovalne stopničke, 
vendar zadnje tri zmage pre-
kosijo vse prejšnje. Letos junija 
je v 13 urah in 32 minutah prete-

kel 107 kilometrov proge, ki je vključevala 6.700 metrov 
vzpona, Ultra Pušeljc trail. Zatem je v avgustu sledil trail 
maraton Pohorje z 42 kilometri ter 2.300 metri vzponov. 
Tretja tekma, že kar v septembru, pa je bila presežek, ki ga 
je Ivi opisal z besedami »najbolj brutalna, divja dirka, kar 
sem jih videl«. Tekli so po notranjskih in primorskih hribih 
ter gozdovih. Ponovno je pokazal svojo formo in potrdil 
dejstvo, da postaja nepremagljiv, saj je 181-kilometrsko 
razdaljo s 7.700 metri vzponov premagal v 26 urah in 55 
minutah. 

Izčrpnejše poročilo zadnje 181 km tekme si lahko prebe-
rete na njegovem facebook profilu.

ko SpregoVori Srce, Zmore glaVa …
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec 
je bilo prvi četrtek v oktobru 10. ju-
bilejno druženje stanovalcev Doma 
Nine Pokorn Grmovje, Doma upo-
kojencev Polzela in Našega doma 
Vransko. Na prireditvi so zbrani  
zapeli z  Ireno Vrčkovnik.

Od leta 2002 žalska knjižnica prosto-
voljno in redno obiskuje stanovalce 
omenjenih domov na bralnih oz. 
pogovornih uricah. Varovance Doma 
Nine Pokorn Grmovje je trinajst let 
obiskovala Anka Krčmar, zadnje leto 
pa je dvakrat na mesec z njimi Irena 
Štusej. Dom upokojencev Polzela sta 
sprva obiskovali Jolanda Železnik in 

Laura Jelen, že nekaj let pa je z njimi 
Darja Baloh. Na Vranskem v Našem 
domu dobro poznajo Valerijo Jer-
man. 

Hvaležni poslušalci so in sogovorniki. 
Radi slišijo pravljice, zgodbe življen-
ja, posebej tiste, vezane na pretek-
lost; spominjajo se običajev, navad, 
dogodkov. Vselej pa radi tudi zapo-
jejo. Brez pesmi ne mine nobeno 
druženje. 

Enkrat na leto se predstavniki vseh 
treh domov družijo na prireditvi 
v žalski knjižnici, ki je pripravljena 
posebej zanje. Na ogled postavijo 
razstavo njihovih ročnih del, ki nas-
tanejo na ustvarjalnih uricah v do-
movih. Tudi tokrat je bila razstava 
bogata. Dogodek je povezovala di-
rektorica Jolanda Železnik, pozdravi-
la sta jih župan Občine Vransko Franc 
Sušnik in podžupan Občine Polzela 
Igor Pungartnik. Kako je na uricah, 
so povedale Irena Štusej, Valerija Jer-

man in Darja Baloh. Veseli so bili obis-
ka Glasbene šole »Risto Savin« Žalec, 
njihove citrarke Žive Grobelnik. 

Višek večera je bilo glasbeno darilo, 
nastop Irene Vrčkovnik. Vsi so peli z 
njo. Tudi kakšno solzo je bilo videti, 
tako prisrčno je bilo petje. 

Sicer pa ima druženje varovancev 
še druge prijatelje, ne le knjižnico. 
Že vsa leta za pogostitev poskrbi 
zeliščarica Fanika Burjan, in sicer s ča-
jem in sadnim kruhom. Tudi knjižnica 
je imela zanje pripravljeno darilo, ki 
so ga lahko odnesli s sabo: kavo dol-
goletnega sponzorja Caffe Tropic iz 
Žalca in mehke piškote. 

Na druženju po uradnem delu je bilo 
videti zadovoljstvo na obrazih; tistih, 
ki so obdarovani s pozornostjo, in 
tistih, ki imajo to čast, da jim lahko 
pomagajo. 

 T. T.

Jožica Kamenik - Joca

Vljudno vas vabimo na odprtje razstave likovnih del, 
ki bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 17. uri 

v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Pogovor z avtorico bo vodila Tanja Goropevšek. 
V kulturnem programu ob otvoritvi bo nastopila Manca Oštir (violina), 

učenka Glasbene šole Risto Savin Žalec. Na klavirju jo bo spremljala Irena Kralj.

Razstava bo odprta do 31. 12. 2015.



6

ZGODILO SE JE ...

V Stopniku kanaliZacija Za 30 goSpoDinjSteV
Na javnem razpisu za nepovratna 
sredstva je Občina Polzela, kot vodil-
na partnerica, nastopila v imenu 
občin Polzela, Braslovče in Vransko 
za izvedbo investicije »Odvajanje 
odpadnih voda v Spodnji Savinjski do-
lini« Investicija je bila razdeljena na tri 
sklope.

Tretji sklop je pripadal občini Vran-
sko za investicijo »Čiščenje odpadnih 
voda vzhodnega dela občine Vransko, 
II faza; izgradnja fekalne kanalizacije 
Stopnik – II. faza«, kjer bo omogoče-
na priključitev na javno kanalizacijo 
30 gospodinjstvom, v skupni dolži-
ni 730 metrov, s priključitvijo preko 

črpališča na primarno kanalizacijo z 
MČN Prekopa, zgrajeno v I. in II. fazi v 
letih 2011 in 2014. Trasa novozgrajene 
fekalne kanalizacije poteka pretežno 
po prometnih površinah, ki so bile po 
končanih delih obnovljene in vzpo-
stavljene v prvotno stanje. 

Skupna vrednost investicije (projekt-
na dokumentacija, stroški priprave in 
vodenja investicije ter sama izgrad-
nja)  znaša z davkom na dodano vred-
nost 171.372 evrov, od tega je 116.690 
evrov nepovratnih sredstev, preos-
tanek, 54.682 evrov, pa so  sredstva 
občinskega proračuna.  Na osnovi 
javnega razpisa je bila izbrana za iz-

vedbo gradbenih del Plima, družba za 
gradbeništvo in storitve d. o. o. Žalec, 
za  nadzor pa Paritet d. o. o.,  Marjan 
Novak. 

Zaradi slabega vremena je bila krajša 
slovesnost s kulturnim programom v 
cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stop-
niku. Zbranim sta o pomenu nove 
investicije govorila župan Občine 
Vransko Franc Sušnik in župan Občine 
Polzela  Jože Kužnik, za kratek kul-
turni program so poskrbeli učenci OŠ 
Vransko-Tabor, blagoslov pa je opravil 
domači župnik Jože Turinek. 

T. Tavčar 

Zbranim sta govorila župana Občine Vransko 
Franc Sušnik in Občine Polzela Jože Kužnik.

Blagoslov je opravil domači župnik Jože Turinek. Za konec pa še druženje ob pogostitvi
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ZktŠ - kultura 

ABONMA 2015/2016

sobota, 7. november 2015, ob 10.00 

NAŠA PRAVLJICA 
V predstavi nastopa 31 otrok, starih od 4 do 14 let, ki si zagotovo 

zaslužijo vašo pozornost.

OTROŠKI ABONMA

Otroška dramska skupina BREG in Baletna skupina 
SKD F. Prešeren iz Boljunca pri Trstu  

sobota, 14. november 2015, ob 19.30 

NAMIŠLJENI ZDRAVNIK 
komedija 

GLEDALIŠKI ABONMA

Amatersko gledališče VRBA Vrbje 

petek, 20. november 2015, ob 20.00 

STRIPTIZ
monokomedija Matjaža Javšnika

petek, 28. november 2015, ob 19.30 

KDO JE KOLOVRAT
komedija s koncertom ANSAMBLA KOLOVRÁT

Popust za imetnike gledališkega abonmaja.
Vstopnice: TIC Vransko in pol ure pred prireditvijo v Kulturnemu domu Vransko. 

Matjaž Javšnik nadaljuje z razgaljanjem 
in družbeno kritiko tudi v svojem 
novem projektu Striptiz. 

Tokrat na odru ne bo razgalil le 
sebe, temveč tudi vas - pravzaprav 
kar celotno Slovenijo. V Striptizu se 
sprehodi skozi slovenske posebnosti 
in zanimivosti, pa tudi skozi naše 
prednosti in slabosti. Skozi smeh se 
bomo spoprijeli z dvojino, ljubeznijo 
do pločevine, ki se blešči iz garaž in 
nadstreškov, družinskih vezi, šport-
nih uspehov, slovenske šole, graditve 
kariere, interesnih skupin, javne 
uprave, pa vse do rak rane naše 

družbe - politike. Seveda Matjaž tudi tokrat ne bo pozabil na pregovorno 
slovensko zavist, kar nas dela unikum ne le v evropskem, temveč kar v 
svetovnem merilu.

Da to drži, se lahko prepričate sami - pridite, da ne boste ‘ favš’ tistim, ki se 
bodo med prvimi nasmejali do solz.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE IN HIGIENO TELESA TER DUHA PRIPOROČA 
OGLED PREDSTAVE ZA KREPITEV TREBUŠNIH MIŠIC, RAZGIBANJE LEVE 
IN DESNE HEMISFERE IN PREPREČEVANJE ZAVISTI. OGLED PREDSTAVE JE 
DRUŽBENA ODGOVORNOST!

VSTOPNICE: predprodaja: 10 evrov, na dan prireditve: 12,5 evra.

Pred šestimi leti ustanovljeno skupino Kolovrát sestavljajo uveljavljena 
glasbena imena: gonilna sila je od vsega začetka nekdanji vodja skupine Pop 
Design Tone Košmrlj (bas kitara, vokal), pevka je njegova hči Nadja Košmrlj, 
v ansamblu pa sta tudi Aleksander Vlašič (harmonika, vokal), ki je bil član 
Bobrov in Marko Pšeničnik (kitara, vokal), ki je deloval v zasedbah Ritem 
Planet, Razpotniki in Atomik Harmonik.

Decembra 2010 so izdali prvo zgoščenko z naslovom Kdo je kolovrát?, ki so 
jo pospremili z istoimensko komedijo, ki je doživela že več kot 60 uprizoritev 
po celi Sloveniji.

VSTOPNICE: 10 evrov.



8

ZkŠt - tic Vransko
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ZktŠ - Šport 
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knjiŽnična Stran

 

 
 

napoVeDujemo
• torek, 3. 11. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci   
• torek, 17. 11. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• začetek bralnega projekta za najmlajše: Tudi mali Savinjčani berejo  
• petek, 20. 11. 2015, na dan slovenskih splošnih knjižnic: začetek bralnega projekta za odrasle Savinjčani 

beremo 2015/16 
Vljudno  vabljeni, da se nam pridružite.

poVabilo k projektu tuDi mali SaVinjčani berejo 
Že tretje leto v sodelovanju z Vrtcem Vransko začenjamo s projektom branja otrok v starosti od 4 do 6 let Tudi 
mali Savinjčani berejo. To je le še ena od spodbud iz vašega okolja, ki vam z branjem ponuja bližino z otroško dušo. 
Branje otroku nudi številne razsežnosti: 
• bližino - otroku je pomembno, da smo ob njem; 
• uči se knjižnega jezika, ki je drugačen od tega, s katerim se pogovarja družina, zbira besede; 
• opazuje črke, čudi se, ugotavlja, da je z njimi zapisano to, kar govorimo; 
• po tem, kako se otrok odziva na vsebine, spoznavamo njegov čustveni svet; 
• čustvena bolečina je del življenja. Nič hudega, če so v zgodbi žalost, izguba, razveza, nesreča … Branje z bližino 

je dobra priložnost, da otrok spozna tudi to stran življenja. 
• Ko otrok prosi za novo pravljico, vemo, da je njegova duša lačna tega, da jo podobe in glasovi razgibajo. 
Vabljeni, da se nam pridružite. K sodelovanju se prijavite v vrtcu ali v knjižnici, kjer boste dobili dodatne informacije.

knjižne novosti
Za odrasle:
• James, E. L.: Grey 
• Bucay, J.: To ni žalostna zgodba 
• Štefanič, H.: Slovenska kolesarska Jakobova pot 
• Ustvarjalna delavnica: velika knjiga ročnih spretnos-

ti, tehnik in izdelkov 
• Woodiwiss, K. E.: Za vedno v tvojem objemu 
• Quinn, J.: Ženinova skrivnost 
• Glines, A.: Za vedno zaljubljena 
• Hawkins, K.: Kako očarati zapeljivko 
• Čudo na razrednih urah: priročnik za učitelje 
• Šafarek, G.: Živali Slovenije 

Mladina:
• Taylor, N.: Pismo Božičku 
• Elsmore, W.: Mesto iz kock: svetovne znamenitosti 

iz kock Lego 
• Skrinja pisana: slovenske ljudske pesmi za otroke 
• Peter Zajec: Kepanje! 
• Rippin, S.: Hej, Jaka! 
• Imanova, N.: Maša in medved 
• Beaumont, E.: Jahalna šola; Košarka; Nogomet 
• Brian, J.: Prevelik si, Beni! 
• Kuhn, B.: Najdrznejši pustolovci 
• Poppelmann, C.: Največji izumitelji 

Spominska razstava profesor janko križnik in razvoj nogometa na Vranskem  
V spomin na letos preminulega Janka Križnika smo v knjižnici pripravili razstavo, na kateri smo predstavili Križniko-
vo življenjsko in poklicno pot. G. Križnik je iz ljubezni do rojstnega kraja vseskozi spremljal dogajanje v občini, 
posebno blizu sta mu bila šport in zgodovina. Plod njegovega raziskovanja so brošure Rimska naselbina na Vran-
skem, Kmečki upori na Slovenskem, Osnovna šola na Vranskem 1935-1941-1945, Telovadno in športno življenje na 
Vranskem, 70 let NK KIV Vransko ... Njegovo pisno zapuščino je dobila v hrambo naša knjižnica, za kar se družini 
Križnik prijazno zahvaljujemo. 

Zgodilo se je ...
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iZ ŽiVljenja DruŠteV

letni Zbor članoV livre
Čas kostanjev je čas, ko se člani Literar-
nega društva LIvRA Vransko običajno 
srečamo na rednem letnem občnem 
zboru. Tako je bilo tudi letos, le brez 
peke kostanjev, saj nam v turobnem 
in deževnem vremenu niso zadiša-
li. Letošnji občni zbor je potekal v 
znamenju volitev novega vodstva. Ker 
so se člani strinjali s predlogom UO, 
da vodstvo društva tudi v naslednjem 
štiriletnem obdobju ostaja v glavnem 
isto, sprememba je le v NO, kjer je 
Romana Karničnika nadomestil Goran 

Aleksič, bo naslednja štiri leta društvo 
še naprej vodil Frenk Železnik. Na zbo-
ru se je razvnela živahna razprava o 
programu dela za leto 2016 in upajmo, 
da nas ustvarjalna vnema ne bo minila. 
Žal imamo težave že takoj na začetku 
sezone, saj je MePZ LIvRA ostal brez 
zborovodje. Če bi se kdo želel preiz-
kusiti v tej vlogi oziroma ima predlog 
za zborovodjo, naj nam to sproči po 
e-pošti: livra.drustvo@vransko.si.

 Suzana Felicijan Bratož

Dan oDprtiH Vrat V meSecu poŽarne VarnoSti
Osrednja tematika letošnjega mese-
ca požarne varnosti OKTOBER 2015 je 
posvečena evakuaciji. Letošnje geslo 
meseca požarne varnosti se glasi: KO 
ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI.

Tako smo gasilci v okviru GPO Vransko 
dne 15. in 16. 10. pripravili dan odprtih 
vrat za Vrtec Vransko in OŠ Vransko.

V četrtek, 15. 10., so nas obiskali naj-
mlajši iz vrtca, ki so spoznali naše delo, 
najbolj pa so jih zanimala vozila in zbi-
janje tarče z vodno brentačo; imeli 
smo se prav lepo.

Dne 16. 10. smo za OŠ Vransko na 
športnem igrišču s sodelovanjem vseh 
gasilskih društev predstavili gasilsko 
tehniko, pogovarjali smo se o klicu na 

pomoč 112, evakuaciji in praktično pri-
kazali način gašenja z ročnimi gasilniki.

Tudi septembra smo bili člani in članice  
PGD Vransko aktivni na tekmovalnem 
področju, kjer smo se 13. 9. udeležili 
tekmovanja GZ Žalec v Levcu. Uspešne 
so bile predvsem članice, ki so dosegle 
5. mesto, člani pa 17. mesto.

NA POMOČ!

8. letni koncert Folklornega DruŠtVa VranSko
Prvo nedeljo v oktobru smo imeli 
vranski folkloristi letni koncert. Bil je 
že kar 8. po vrsti.

Ob 17. uri se je dvorana lepo napolnila 
in pričeli smo s programom. Koncert 
smo začeli s spletom, ki smo se ga prid-
no učili skozi vse leto. Da pa je bil pro-
gram pester, so pripomogli povabljeni 
gostje - Oktet sv. Mihaela Vransko, 
Robert in Sonja Zupan, Folklorna sku-
pina Rak Rakek ter naši ljudski godci 

Polharji. Vsem gostom se najlepše zah-
valjujemo. 

Kot pa se za letni koncert spodobi, smo 
gostitelji zaključili druženje s spletom 
in igro, ki jo je napisala naša članica 
Damjana Lukman. Igra je predstavila 
hudomušno dogajanje po končanem 
obiranju hmelja in obiravke, ki so pri-
hajale v Savinjsko dolino iz celotne Slo-
venije. 

Vranski folkloristi ne bomo imeli časa 
za počivanje, ampak se bomo intenziv-
no pripravljali na koncert ob 10-letnici 
delovanja Folklornega društva Vran-
sko, ki bo v maju 2016. 

Hvala vsem zvestim gledalcem in vsem 
nastopajočim. Se vidimo ponovno 
maja 2016. 

Folklorno društvo Vransko
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iZ ŽiVljenja DruŠteV

80 let Stanka Drolca
V petek, 9. 10. 2015, je svoj jubilej - 80 let  
praznoval dolgoletni član, sedaj ČASTNI 
PREDSEDNIK PGD Ločica pri Vranskem, 
STANKO DROLC iz Ločice.

Ob tej priložnosti se mu gasilke in gasilci 
iz PGD Ločica zahvaljujemo za vse ure, 
ki jih rad preživi med nami, in mu iz srca 
čestitamo ob visokem jubileju ter mu 
želimo, da bi ostal še dolgo med nami 
zdrav, vesel in vedno nasmejan.

GASILKE IN GASILCI IZ LOČICE PRI 
VRANSKEM

DruŠtVo upokojenceV 
VranSko 

vabi na 

jeSenSki iZlet in 
martinoVanje  
V belo krajino

v sredo, 11. 11. 2015, ob 9. uri. 
  

Jesen je tu in z njo tudi sv. Martin. Upokojence vabimo, da ta praznik proslavimo z izletom v Belo krajino, na Turistično kmetijo 
Cerjanec v Krupi pri Semiču, kjer bomo krstili mlado vino. 

Z Vranskega se bomo odpeljali v smeri Bele krajine, se na poti ustavili na kakšni kavici in sendviču, nato pa odpeljali na turistič-
no kmetijo Danijele in Vinka Cerjanca, kjer nas bo čakalo kosilo. 

Za sprejem: aperitiv (domači borovničevec, zeliščni liker) in hišna pogača. 

Glavna jed: goveja juha z domačimi rezanci, gobova juha, domač kruh, svinjska rebrca z belokranjskim nadevom, paniran 
piščanec, domač sir, pražen krompir, štruklji, zelenjava, sestavljena solata. 

Sladica: smetanova potica z rozinami. 

  Ob domačem vinu in sokovih bomo preživeli lepo popoldne, da pa ne bi samo jedli in sedeli, si bomo ogledali še nekatere 
krajevne znamenitosti. 

  Cena izleta: 23 evrov 

Informacije: Valči Zupan, 03 572 52 27, 031 494 833 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. OKTOBER 2015          Številka 50/2015 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2016 

RAZPISI 
 
2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2016 

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko za leto 2016 
 
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine 
Vransko v letu 2016 

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2016 

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2016 

ZAPISNIKI 
 
7.  ZAPISNIK 7. redne seje občinskega sveta 

8. ZAPISNIK 3. korespondenčne seje občinskega sveta  
 
 
 

A K T I 

1. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2016 

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) 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), je 
Občinski svet Občine Vransko na 8. redni seji dne 27. 10. 2015 
sprejel 

L E T N I   P R O G R A M  
kulture v Občini Vransko za leto 2016 

1. 

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2016 opredeljuje 
redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in 
investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter 
višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. 

 

2. 

V proračunu Občine Vransko za leto 2016 so sredstva za kulturo 
namenjena za:  
 
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, 
– sofinanciranje javnih zavodov, 
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in prireditev 
občinskega pomena, 
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno 
dejavnost. 

3. 

Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa 
kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:  

– dejavnosti in projekti (prireditve,  predstave, ustvarjalne delavnice) 
kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,  
– knjižnična in muzejska dejavnost, 
 – gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi abonmajskih 
predstav, 
 – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
 – mediji in avdiovizualna kultura, 
 – prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, 
pustni karneval, praznik dela, občinski praznik , dan državnosti, dan 
samostojnosti in enotnosti …),  
– varovanje in obnova kulturne dediščine, 
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo. 

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih 107.730,00 € kot 
sledi: 

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih 
objektov 5.000,00 € 

2. 08031 Obnova cerkev sv. Mihaela 12.000,00 € 

3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec  36.000,00 € 

4. 08028 Ljubiteljska kultura 6.300,00 € 
5. 08032 Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti, OI Žalec 360,00 € 

6. 08005 Investicijsko vzdrževanje 
Kulturnega doma Vransko 

1.200,00 € 

7. 
08033 Gasilski muzej Vransko, najemnine 
in zakupnine za poslovne objekte (PGD 
Prekopa) 

5.040,00 € 

8. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v 
javne zavode – del      

24.596,00 € 

9. 09004 OŠ Vransko, tekoči transferi v 
javne zavode - del 

3.514,00 € 

10. 08020 Prireditve ob državnih praznikih 6.220,00 € 

11. 080021 Ostale občinske prireditve 7.500,00 € 

 
 
Skupaj:  107.730,00 € 
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4. 

Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne dejavnosti in 
projektov iz 3. točke Letnega programa kulture pod zaporedno 
številko 4 - Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav na 
razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti. 

5. 

Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma 
sprejme v sofinanciranje. Občina financira projekt iz drugih 
proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, 
ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega 
odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo. 

Številka: 610/2015                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2015                                      Franc Sušnik l. r. 
 

R A Z P I S I 

2. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Vransko za leto 2016 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Vransko (Ur. list RS, št. 14/10) Občina Vransko 
objavlja 

J A V N I   R A Z P I S  
za sofinanciranje letnega programa športa  

v Občini Vransko za leto 2016 

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa športa v Občini 
Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
- športna društva,  
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem v občini. 

2. Namen in cilj javnega razpisa  

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: 
vsebine):  
 
- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
- kakovostni šport,  
- vrhunski šport,  
- športna rekreacija,  
- šport invalidov.  

B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v 
nadaljevanju: naloge):  
 
- 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. 

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago iz javnega razpisa 

Za dejavnost športnih društev in klubov je na voljo 32.190,00 EUR. 

4. Objava javnega razpisa 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani 
Občine Vransko in v Uradnih objavah Občine Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 11. 2015, 
do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ 
»Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Vransko za leto 2016« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani 
kuverte. 

6. Datum odpiranje vlog 

Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015. 

7. Izid javnega razpisa 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni 
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

8. Informacije 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi: 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si. 

Številka: 4302-8/2015-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2015                                     Franc Sušnik l. r.        
 

 
 
3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini 
Vransko za leto 2016 
 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko (Uradni list  RS 14/2010) Občina Vransko objavlja  
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 

v Občini Vransko za leto 2016 
 
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov 
ljubiteljske kulture: 
 
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), 
- gledališka in lutkovna dejavnost, 
- knjižna, literarna in likovna dejavnost, 
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost, 
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost. 
 
2. Namen in cilj javnega razpisa 
 
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje 
vsebine:  
 
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev 
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so 
registrirana tudi za kulturno dejavnost,  
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine, 
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar 
le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto 
2016 presega vzgojno izobraževalne programe,  
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne 
dejavnosti,  
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- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter 
vzdrževanje prostorov,  
- kulturna izmenjava. 
 
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega razpisa 
 
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz 
sredstev proračuna za leto 2016  namenjeno 6.300,00 €. 
 
4. Objava javnega razpisa 
 
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine 
Vransko. 

5. Rok in način za oddajo vlog 
 
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je  30. 11. 
2015, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE 
ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v 
Občini Vransko za leto 2016« z navedbo naslova pošiljatelja na 
hrbtni strani kuverte. 
 
6. Datum odpiranja vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015. 
  
7. Izid javnega razpisa 
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45 dni 
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
 
8. Informacije 
 
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi: 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po e-pošti: 
suzana.felicijan@vransko.si. 

Številka: 4302-6/2015-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2015                                     Franc Sušnik l. r. 
      

 
 
4. Javni razpis za sofinanciranje  socialno varstvenih programov 
in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 
2016 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o  sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko 
(Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko 

 
J A V N I   R A Z P I S 

za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov 
drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2016 

1. Predmet javnega razpisa  
 
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje 
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov 
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2016.  
 
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o 
proračunu  Občine Vransko za leto 2016 zagotovila  sredstva v višini 
7.950,00 EUR: 
 

A. proračunska postavka 1804 9001 - programi veteranskih 
organizacij  500,00 EUR; 

B. proračunska postavka 1804 9004 - programi drugih posebnih 
skupin 2.250,00 EUR; 

C. proračunska postavka 2004 9006 - programi varstva drugih 
ranljivih skupin 5.200,00 EUR, od tega: 
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno  ogroženih 
otrok 1.100,00 EUR, 
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR, 
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR. 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 

A -  druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo 
posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, društva za 
vrednote NOB ipd); 
 
B - druga društva in  zveze, ki izvajajo občinske programe za 
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za 
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje ipd); 

C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki 
organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno 
ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM); 

C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi 
posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in 
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov 
Občine Vransko in  
 
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki 
izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali 
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge 
pomembne programe za občane Občine Vransko. 

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko 
oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in 
slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.); 

C3 -organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi 
reševale socialne stiske in težave občanov. 

3. V letu 2016 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje 
naloge in programe: 
 
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in 
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva; 
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; 
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; 
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje, 
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; 
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso 
aktivnega komercialnega značaja in ne  spadajo med projekte 
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, 
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne 
sofinancira iz drugih  proračunskih postavk.   

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati 
naslednje podatke: 
 
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami 
(na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/).  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko oz. da 
delujejo tudi na območju Občine Vransko in odločbo o registraciji 
društva; 
 
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2015, če je program bil 
sofinanciran s strani  občinskega proračuna v letu 2015, potrjeno na 
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ustreznem organu društva; (v kolikor še ni potrjeno, potem za leto 
2014) 
 
d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 
 
e) program dela in finančni načrt za leto 2016; 
 
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu 
članov društva, seznam članov z območja Občine Vransko ter 
podatke o višini članarine. 
 
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati 
naslednje podatke: 
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno 
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi  pričakovani 
učinki, s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih 
elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu 
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne 
bo uvrščena v obravnavo. 
 
5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija - pogoj; 
- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Vransko 
oziroma je program dejavnosti  zastavljen tako, da organizacija 
vključuje v program člane iz Občine Vransko;  
- vključenost članov iz Občine Vransko; 
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z 
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 

6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov  
 
je 30. 11.  2015, do 12. ure osebno ali priporočeno pošto, na naslov: 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe 
socialnega varstva in programe drugih društev 2016« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     
 
7. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2015. 
 
8.  Postopek in izid javnega razpisa 
 
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku 
javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis in opravi vsa 
potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni 
popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku pet dni od prejema 
dopolni. 
 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom 
zavržejo.  
 
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu 
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni po 
datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega 
roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije  
 
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel. 
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si 
 
Številka: 4302-7/2015-05                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 10. 2015                                     Franc Sušnik l. r. 
      

 

5. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v 
letu 2016 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o  sofinanciranju socialno varstvenih 
programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko 
(Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko 
 

J A V N I   R A Z P I S 
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 

v letu 2016 

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja 
kmetijstva v letu 2016. 

Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v Občini 
Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 
2016. 

2. Razpisana sredstva 

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2016 so v okviru postavke 
»11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«, zagotovljena 
sredstva v višini 3.000,00 EUR. 

3. Pogoji za pridobitev sredstev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja 
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: 
– sedež na območju Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če so v društvu registrirani člani  iz 
Občine Vransko, 
– sedež izven Občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena na 
območje Občine Vransko in je v interesu Občine Vransko. 

4. Potrebna dokumentacija 

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na 
obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom, 
podpisana in žigosana. 

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na spletni 
strani Občine Vransko, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/  

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: 
– dokazilo o registraciji društva, 
– seznam članov društva iz Občine Vransko, 
– poročilo o delu v preteklem letu, 
– letni finančno ovrednoten program dela, 
– izjava o točnosti navedenih podatkov, 
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel 
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev. 

5. Način obravnave vlog 

Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. 
O dodelitvi sredstev upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev. 

6. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali pa 
jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na 
hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani 
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje 
društev s področja kmetijstva v letu 2016«, na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 23. 11. 2015, do 12. 
ure. 
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7. Rok za objavo izida javnega razpisa  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od 
dneva odpiranja prispelih vlog.  

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo. 

Številka: 4302-05/2015-04                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 30.10. 2015                                      Franc Sušnik l. r. 
 

 

6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo v letu 2016 

Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da oddajo 
svojo vlogo za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2016.  

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.  

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine 
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do višine 
771,76 €. 

NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE 

Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom za 
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 
2016, ki je bil objavljen dne 30. 10. 2015 v Uradnih objavah Občine 
Vransko št. 50/2015, na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si in na oglasni deski Občine. 

Vloga mora biti izpolnjena čitljivo . 

Vloga je popolna če: 
- je izpolnjen in priložen obrazec:  PRIJAVA NA RAZPIS; 
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO 

Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj 
pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na spletnem naslovu 
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ 

Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno oznako 
na sprednji strani: 
- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo; 
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša. 

Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja. 

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 13.11. 2015 do 10.00 ure. 

POSTOPEK ZA IZBOR 

Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 13.11. 
2015 ob 11.00 uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala 
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. 

Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če vloga ni 
popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za 
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge 
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem 
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi vloga, 
katere dopolnitev je bila poslana prepozno. 

Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega razpisa 
županu predlagala upravičence. 

O izbiri upravičencev bo odločil župan z odločbo. Vlagateljem 
neodobrenih vlog se izda odločba o zavrnitvi. 

Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh od 
dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku ne pride do 
sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani 
upravičenca, odločba o izboru upravičenca za posamezno lovišče 
preneha veljati. 

Številka: 4302-10/2015-04                              Župan Občine Vransko 
Vransko, 30.10. 2015                                       Franc Sušnik l. r. 

 

Z A P I S N I K I 

7.  Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta 

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

ki je bila v torek 22. september  2015, ob 20. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)  

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar, 
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Ksenija 
Rovan Krivec, Vid Križnik, Sonja Cencelj, Alenka Lebeničnik in 
Monika Ferme 

Ostali navzoči: 
- Nadzorni odbor: Božena Macarol in Simona Kropivšek 
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan, Petra Slatinšek SOU in 
Mateja Godler, OU 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih vseh 
11 članov občinskega sveta. 

• Sprejem dnevnega reda 

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti nova 
točka 7 dnevnega reda, ki se glasi: » Sprejem mnenja o kandidatki 
za ravnateljico OŠ Vransko-Tabor«in nova točka 9 dnevnega reda, 
ki se glasi: »Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade 
na lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo« 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato sledi 
glasovanje za razširitev dnevnega reda z novima točkama 7 in 9: 
- 11 glasov ZA,  0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 88 
Občinski svet Občine Vransko sprejme razširitev dnevnega 
reda z novima točkama 7» Sprejem mnenja o kandidatki za 
ravnateljico OŠ Vransko-Tabor« in 9 »Vloga Lovske družine 
Vransko za sofinanciranje fasade na lovskem domu Vransko- 
predlog Odbora za kmetijstvo«. 
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Sledi še glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 89 
Sprejme se naslednji dnevni red 7. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 
16.6.2015 in 2. korespondenčne seje, ki je potekala od 2.7.2015 
do 3.7.2015 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2014 – nadaljevanje 
prekinjene točke 6 (5. RS OS) 
4. Seznanitev s  poročilom o polletnem poslovanju Občine 
Vransko za leto 2015 
5. Letni program športa za leto 2016 
6. Merila za vrednotenje programov športa v Občini Vransko za 
leto 2016 
7. Sprejem mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ Vransko-
Tabor 
8. Premoženjsko pravne zadeve 
8.1. Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 814/1 
k.o. Tešova 
9. Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade na 
lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo 
10. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 
16.6.2015 in 2. korespondenčne seje, ki je potekala od 2.7.2015 
do 3.7.2015 

Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb.  
Sledi glasovanje za potrditev zapisnika: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 90 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 6. redne seje z 
dne 16.6.2015 in zapisnik 2. korespondenčne seje, ki je potekala 
od 2.7.2015 do 3.7.2015, v predloženem besedilu. 

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Vid Križnik 
- Kaj se lahko uredi v zvezi s problematiko parkiranja avtomobila pri 
piceriji Golobček, Vransko 31, v času prihoda otrok v šolo in iz šole? 

Župan odgovori, da je v skladu z našim prometni redom na omenjeni 
lokaciji prepovedano parkiranje od 6.00 zjutraj do 15.00 popoldne, v 
kolikor se bo problem pojavljal pogosteje se bo o tem obvestilo 
Medobčinsko redarsko službo, kar  lahko stori tudi vsak občan sam. 

b) Anica Jagodič poda pobudo starejših za montažo ograje na 
stopnišču pred glavnim vhodom v Zdravstveno postajo Vransko. 

Župan meni, da je pobuda utemeljena in bo posredovana vodstvu 
Zdravstvene postaje Vransko oz. Zdravstvenemu domu« Jožeta 
Potrate »Žalec. 

c) Marjan Pečovnik 
- Kakšne so novosti v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika za 
vodo? 

Župan pove, da je Ministrstvo oddalo dela za izdelavo idejnega 
načrta petim različnim podjetjem, ki so že izvajala dela na terenu, 
bile so narejene geološke raziskave, dela se študija poplavne 
varnosti študija vplivov na okolje. Kot priloga k temu odgovoru,  bo 
naknadno posredovan dopis Ministrstva za okolje in prostor na 
katerem so zabeleženi vsi podatki o izvajalcih. Kontaktni osebi v 
zvezi s projektom na občini Vransko sta Franc Sušnik in Marija 
Jerman. 

č) Jože Matko 
- Ali se  pripravljajo kakšni razpisi za obnovo cest in koliko je še 
odprtih nujnih sanacijskih del, kot so npr. plazovi in ceste? 

Župan pove, da se žal za obnovo cest in tudi za karkoli drugega ne 
pripravljajo nobeni razpisi, razvojni program 2014-2020 še ni 
operativen, mogoče bodo prvi razpisi v prvi polovici naslednjega leta. 

Kar se tiče plazov je občina pridobila sredstva in zaključila sanacije 
treh plazov (plaz pod stanovanjskim objektom Kosem, plaz na 
lokalni cesti v  Zahomcah in plaz Poljanšek na cesti v sp. Limovce). 
Pripravljeni so še projekti za Zaplanino 2, plaz Dolinšek. Na cestah 
je najbolj kritičen plaz na GC do domačije Cencelj v  Jeronimu in 
vdor na cesti v zgornjo Zaplanino, druge kritične zadeve pa so 
sanirane. 

d) Alenka Lebeničnik  
- Kakšne so možnosti, da bi občina Vransko lahko komu financirala 
študij v tujini? 

Župan pove, da to bi bilo sicer koristno in dobro, vendar ocenjuje, da 
za to vrstno financiranje ni možnosti, občina pa se bo ponovno 
priključila regijski štipendijski shemi, kot je bilo do sedaj, kjer se je 
sofinanciralo četrtino štipendij, za tiste dijake deficitarnih poklicev, ki 
so se te sheme poslužili. 

e) Ervin Pepel  
- Kakšna je možnost znižanja glasnosti zvonenja cerkvenih zvonov? 

Župan pove, da je bil problem s strani nekaterih posameznikov že 
enkrat izpostavljen, da pa postavljenega vprašanja ne razume in ne 
želi komentirati. 

f)  Sonja Cencelj 
- Kdaj se bo pričela sanacija ceste na relacija Prapreče – Vologa? 

Župan pove, da je ta odsek v dolžini 330m iz vidika prometne 
varnosti v tako slabem stanju, da je nujno potrebno pristopiti k 
sanaciji, poteka že postopek oddaje del in takoj ko bo izbran 
izvajalec boste  tudi obveščeni, predvidoma se naj bi z deli pričelo v 
mesecu septembru.  

- Kako je s čiščenji vseh treh propustov na Kaleh (LC 490 112 
Prapreče-Lipa) ? 

Župan pove, da je bil pri čiščenju vseh treh propustov navzoč, tako, 
da so dela bila že opravljena. Na območju celotne občine se letno 
očisti okoli 200 propustov, vsaj 10% se jih namerno takoj nazaj 
zasuje. Problem pri omenjeni propustih pa je ob večjih nalivih, ko 
meteorna voda nanaša ogromne količine materiala v propuste in s 
tem onemogoči njihovo funkcionalnost.  

- Kako je s čiščenjem jaškov na cesti v »Borštah« (LC 490 111 
Vransko-Prapreče) in kakšna je možnost pogostejšega čiščenja le 
teh? 

Župan pove, da ima občina Vransko cca. 120 km cest in tri ljudi, ki 
so operativni in lahko delajo na cestah, ta dela so se opravljala že 
vsaj 4-krat v tem letu. Zadeva bo posredovana koncesionarju.  

- Kakšne so možnosti za najem mulčerja, ki bi brežine zmulčil širše ? 

Župan pove, da poleg mulčenja poteka tudi sečnja dreves ob cestah, 
tako da se na takšen način zagotavlja boljša prevoznost oz. 
preglednost cest.  

- Pri sečnji obcestnega drevja na odcepu do kmetije Cencelj (GC 
093 146 Kapus- Prosivnik) so nekateri občani pripravljeni nuditi 
svojo pomoč, zato prosim, če se jih lahko obvesti o pričetku 
omenjenih del. 

Župan pove, da kot je bilo dogovorjeno bodo o tem občani, ki so 
pripravljeni nuditi svojo pomoč o pričetki del obveščeni. 
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g) Ksenija Rovan Krivec 
- Opozarja, da so mostnice na mostu čez Bolsko v Brodeh 
razmajane in bi jih bilo potrebno pritrditi. 

Župan pove, da se bodo mostnice ustrezno uredile. 

- Kakšna je  možnost postavitve zaščitnih ograj okoli gradbišča 
»Sončni vrtovi v Brodeh« ? 

Župan pove, da bi občina lahko to naredila in se vknjižila na 
premoženje, ampak tam je skoraj 1000 m ograje, kar je zelo velik 
zalogaj in ocenjuje, da bi bil skoraj vsak vložek v to gradbišče za 
občino izgubljen, za vse kar se tam dogaja pa so odgovorni lastniki. 
Nazadnje je bila tudi  podana prijava na inšpekcijske organe, 
odgovor je bil posredovan v vednost svetnikom. 

- Kako poteka prijava na aplikacijo iHELP oz. kdaj bo izobraževanje, 
ki je bilo predvideno za vse občane 

Župan pove, da je termin za izobraževanje že določen in sicer 6. 
oktober 2015 ob 19. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, 
Vransko 66a.  

Zadeva se ja obravnavala tudi na gasilskem poveljstvu občine. 
Ponovno se bodo posredovali podatki za možnost prijave, objavljeni 
pa bodo tudi na spletnih straneh občine Vransko in v Informatorju. 

h) Monika Ferme 
- Kdaj se bodo sanirale luknje na cesti v Zgornjih Limovcah? 

Župan pove, da se bo zadeva posredovala koncesionarju, ki bo 
ustrezno ukrepal. 

Ad3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2014 – nadaljevanje 
prekinjene točke 6 (5. RS OS) 

Uvodno obrazložitev poda župan in pove, da se lahko točka  iz 5. 
redne seje OS nadaljuje, ker je Nadzorni odbor Občine Vransko 
predložil končno poročilo o pregledu Zaključnega računa ( v 
nadaljevanju  ZR) Občine Vransko za l. 2014. Odpre razpravo v 
kateri sodelujejo Jože Matko, Sonja Cencelj in predsednica NO 
Občine Vransko Božena Macarol, ki podrobno obrazloži Končno 
poročilo ZR Občine Vransko za l. 2014. 

Sledi glasovanje za sprejem Zaključnega računa za l. 2014: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 91 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun Občine 
Vransko za l. 2014, v predloženem besedilu. 

Ad4 Seznanitev s  poročilom o polletnem poslovanju Občine 
Vransko za leto 2015 

Uvodno obrazložitev poda župan in preda besedo računovodji Petri 
Slatinšek. Odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje.  

Sledi glasovanje o seznanitvi  s  poročilom o polletnem poslovanju 
Občine Vransko za leto 2015: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 92 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o 
izvrševanju proračuna občine Vransko za obdobje 1.1.2015  do 
30.6.2015, v predloženem besedilu. 

Ad5 Letni program športa za leto 2016 

Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri nihče ne 
sodeluje. 

Sledi glasovanje za sprejem Letnega programa športa za leto 2016: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 93 
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa v 
občini Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu. 

Ad6 Merila za vrednotenje programov športa v Občini Vransko 
za leto 2016 

Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri sodelujeta Jože 
Matko in Vid Križnik. 

Sledi glasovanje potrditev Meril za vrednotenje programov športa v 
Občini Vransko za leto 2016: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 94 
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in 
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2016, v 
predloženem besedilu. 

Ad7 Sprejem mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ Vransko-
Tabor 

Župan preda besedo predsednici Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec, ki poda 
obrazložitev, nato odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje. 

Sledi glasovanje o sprejemu mnenja o kandidatki za ravnateljico OŠ 
Vransko-Tabor: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 95 
Občinski svet Občine Vransko poda pozitivno mnenje k 
imenovanju ge. Majde Pikl za ravnateljico OŠ Vransko – Tabor. 

Ad8 Premoženjsko pravne zadeve 

Ad 8.1 Ukinitev javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 
814/1 k.o. Tešova 

Župan poda obrazložitev in odpre razpravo. V razpravi nihče ne 
sodeluje.  

Sledi glasovanje o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parcelna 
št. 814/1 k.o. Tešova: 
- 11 glasov Z, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 96 
Občinski svet Občine Vransko sprejme ukinitev javnega dobra 
na nepremičnini parcelna št. 814/1 k.o. Tešova, v predloženem 
besedilu. 

Ad9 Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje fasade na 
lovskem domu Vransko- predlog Odbora za kmetijstvo 

Župan preda besedo predsednici Odbora za kmetijstvo Sonji 
Cencelj, ki poda obrazložitev. Župna nato odpre razpravo, v kateri 
nihče ne sodeluje. 

Sledi glasovanje o vlogi LD za sofinanciranje fasade na lovskem 
domu Tešova: 
- 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 97 
Občinski svet Občine Vransko potrdi sofinanciranje fasade na 
Lovskem domu Tešova v višini 2.000,00€ iz proračuna 2015 in 
2.000,00€ iz proračuna 2016, v predloženem besedilu. 

Seja je bila zaključena ob 21.45 

Številka: 0320/2015/02 
Vransko, 22. 9. 2015 
 
Zapisala                                                           Župan Občine Vransko                        
Mateja Godler l. r.                                           Franc Sušnik l. r.   

 

8. Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta 

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti pravočasnega 
odziva na poziv sveta zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec za 
posredovanje mnenja o kandidatu za ravnatelja glasbene šole. 

Seja je po elektronski pošti potekala od torka, 6. 10. 2015, od 9. ure 
dalje, do četrtka, 8. 10. 2015, do 12. ure.   

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 1. Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole »Risto 
Savin« Žalec 

Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda je bil 
naslednji: 
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ANICA JAGODIČ DA 7. 10. 2015; 11:03 ZA 

MAJA PRESEKAR DA 6. 10. 2015; 9:04 ZA 

KSENIJA ROVAN 
KRIVEC NE - - 

PEČOVNIK MARJAN NE - - 

ERVIN PEPEL DA 6. 10. 2015; 12:24 ZA 

VID KRIŽNIK DA 6. 10. 2015; 9:14 ZA 

ALENKA 
LEBENIČNIK DA 6. 10. 2015; 11:50 ZA 

MONIKA FERME NE - - 

SONJA CENCELJ DA 8. 10. 2015; 10:59 ZA 

KOKOVNIK IVAN NE - - 

MATKO JOŽE DA 6. 10. 2015; 22:10 ZA 

 
Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo sedem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 98 
Sprejme se naslednji dnevni red 3. korespondenčne seje: 
1. Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec 

Ad1: Sprejem mnenja o kandidatu za ravnatelja Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec 

Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k imenovanju 
mag. Gorazda Kozmusa za ravnatelja Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec. 

Svetu zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec se posreduje 
obrazloženo mnenje o kandidatu mag. Gorazdu Kozmusu v 
predloženem besedilu.«  

Rezultat glasovanja je bil naslednji: 
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ANICA JAGODIČ DA 7. 10. 2015; 11:03 ZA 

MAJA PRESEKAR DA 6. 10. 2015; 9:04 ZA 

KSENIJA ROVAN 
KRIVEC NE - - 

PEČOVNIK MARJAN NE - - 

ERVIN PEPEL DA 6. 10. 2015; 12:24 ZA 

VID KRIŽNIK DA 6. 10. 2015; 9:14 ZA 

ALENKA 
LEBENIČNIK DA 6. 10. 2015; 11:50 ZA 

MONIKA FERME NE - - 

SONJA CENCELJ DA 8. 10. 2015; 10:59 ZA 

KOKOVNIK IVAN NE - - 

MATKO JOŽE DA 6. 10. 2015; 22:10 ZA 

 
Ker je za potrditev predloga sklepa glasovalo sedem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 99 
Občinski svet Občine Vransko daje pozitivno mnenje k 
imenovanju mag. Gorazda Kozmusa za ravnatelja Glasbene 
šole »Risto Savin« Žalec. 

Svetu zavoda Glasbene šole »Risto Savin« Žalec se posreduje 
obrazloženo mnenje o kandidatu mag. Gorazdu Kozmusu v 
predloženem besedilu. 

Korespondenčna seja je bila končana 8. 10. 2015, ob 12. uri. 

Številka: 012/2015 
Vransko, 8. 10. 2015 
 
Zapisal                                                             Župan Občine Vransko                 
Rudolf Pušnik l. r.                                           Franc Sušnik l. r.   

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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»Drobtinice 2015«
V soboto, 17. 10. 2015, smo prostovoljci Osnovne šole Vrans-
ko-Tabor že tretje leto  uspešno  sodelovali v dobrodelni ak-
ciji Rdečega križa »Drobtinice«. Učenci so z aktivno udeležbo  
pokazali veliko mero nesebičnosti in pripravljenost pomagati 
svojim sošolcem in  prijateljem na šoli. Vsem, ki ste darovali 
prostovoljni prispevek v zameno za kruh, se na tem mestu še 
enkrat najlepše zahvaljujemo. Ves izkupiček akcije bo namen-
jen otrokom iz socialno ogroženih družin na OŠ Vransko-Ta-
bor za plačilo položnic šolske prehrane. 

Namen  akcije  je poleg zaznamovanja svetovnega dneva 
hrane in zagotavljanja pomoči socialno ogroženim osnov-
nošolskim otrokom tudi spodbujanje prostovoljstva in soli-
darnosti med ljudmi. Vsi sodelujoči na akciji »Drobtinice 
2015« smo veseli vašega odziva in si želimo, da čut za pomoč 
sočloveku nikoli ne zbledi.

OO RK Vransko
Sanja Marn 

teDen poŽarne VarnoSti V Vrtcu VranSko
V vrtcu že vrsto let dajemo velik pomen požarni varnosti, saj je to sestavni del 
naših življenj in otrokom izjemno priljubljena tema.  V igralnicah smo si v ta 
namen uredili kotiček, v katerem so bile čelade, telefoni, oblačila, cevi, avtomo-
bili ipd. Otroci so veliko materiala prinesli tudi od doma. Preizkušali smo, katere 
snovi  in materiali gorijo in kateri ne. Otroci so napovedovali rezultate in se le 
redko zmotili, kar pomeni, da resnično že veliko vedo. Pri ustvarjanju na temo 
gasilcev smo upoštevali pobude in ideje otrok, saj le tako pri otroku razvijamo 
njegovo lastno ustvarjalnost. Vranski gasilci so nam prijazno razkazali prostore 
gasilskega doma in opremo ter svoje znanje. Dogajanje in občutke tega tedna 
so delno zajeli tudi novinarji VTV- ja, ki so nas posneli.   

Koordinatorica: Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 

DopolDanSka SlaDka malica
V vrtcu Vransko smo teden požarne 
varnosti zaključili z dopoldansko slad-
ko malico. Otroci so v vrtec ves teden 
prinašali kostanj, ki so ga nabirali s 
svojimi starši, z babicami in dedki. Da 
se bomo v petek sladkali s pečenim 
kostanjem, je bila zanje močna moti-
vacija. Z veseljem, vztrajnostjo in ra-
dovednostjo smo skupaj nabrali okoli 
10 kg kostanja. 

Tako smo si v petek obuli škornje 
in odšli na »blatno« igrišče, zakurili 
ogenj in pekli kostanj. Bili smo umaza-
ni, črni od kostanja in blatni. A otroci 
so vztrajno lupili, si razvijali male prst-
ke in se ob druženju z ostalimi skupi-
nami sladkali, pili topel čaj ter 
poskrbeli za popolno dopoldne. 

Otroci vrtca Vransko z Lauro, Branko, 
Nušo in Barbi

begunci
Tudi v vrtcu sledimo dogodkom. 
Pogovarjali smo se o prihodu be-
guncev v Slovenijo. Otroci so prinesli 
od doma izrezke iz časopisov, zemlje-
vide, atlase. Poiskali smo države, od 
koder prihajajo, se o njih pogovarjali, 
izdelali plakat. Otroci so tudi doma s 
starši gledali poročila in ugotovili, da 
potrebujejo hrano. S skupnimi močmi 
smo zbrali nekaj hrane, plenic … Po-
vezali smo se z Rdečim križem ter k 
njim odpeljali stvari. Hvala vsem za 
pomoč. 

Otroci sk. 5-6 let s Simono in Darjo

pleS DuHoV V Vrtcu
V starejši skupini v vrtcu smo v novem 
šolskem letu doživeli veliko zanimivih 
stvari. Otroci radi prisluhnejo zgodbi-
cam. Veliko zanimanja 
pri otrocih je vzbudila 
zgodba »Ples duhov v 
otroškem vrtcu«.  

Po svoji želji so otro-
ci izdelovali različne 
maske. Izrezovali smo 
buče in v njih  dali lučke, 
naredili smo temo in up-
rizorili ples duhov. Otro-

ci so bili navdušeni, ko smo naredili 
temo in se vživeli v »duhce«.

 Otroci sk. 5-6 let s Simono in Darjo
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jeSenSko Srečanje V Vrtcu VranSko
OBLEKE ŠTIRI V LETU DNI - KDO 
ZAMENJA, UGANI TI! (Pavel Gregorc) 

Le katere štiri obleke so to? Letni 
časi! Prav ti so bili rdeča nit letošnje-
ga dogajanja na jesenskem srečan-
ju v vrtcu Vransko. Pri vhodu nas je 
pričakala čutna pot, kjer smo tipali 
led, zemljo, koruzo, hodili po kamen-
ju, stiroporu, mivki in vonjali različna 
zelišča. Nato smo se razkropili po 
igralnicah, ki so predstavljale vsaka 
en letni čas. Pri pomladi smo izde-
lovali možice, ki smo jim posejali žito 
na vrhu glave, da bodo imeli lepo 

frizuro. Poletje nas je razveselilo z 
vodo. Igrali smo se v bazenčku in 
prelivali vodo v posode. Jesen je bila 
najbolj aktualna, saj smo stiskali sok iz 
grozdja na eni stiskalnici in sok jabolk 
na drugi stiskalnici. Letina je bila do-
bra, saj smo se vsi dobro odžejali. Na 
tem mestu se želimo zahvaliti vsem 
staršem in otrokom, ki so tako prid-
no prinesli jabolka in grozdje v vrtec. 
Hvala. Ostala nam je še zima, kjer smo 
izdelovali krasne lučke iz kozarcev s 
čajno svečko, ki so jih otroci odnesli 
domov in si obsvetili pot. Na koncu pa 

nas je čakalo še sladko presenečenje, 
saj se nam je odprla dežela palačink 
z domačimi marmeladami. Ko smo 
se vsi posladkali s palačinkami, napili 
sladkega soka, naredili možice in se 
poigrali z vodo, smo ponosni odšli do-
mov, s prižgano lučko v roki, da nam 
je osvetljevala pot. 

Naš namen je bil izpolnjen. Spoznali 
smo letne čase, se družili, igrali, pili in 
jedli. Res je bilo luštno! 

Olga Slapnik

teDen otroka V Vrtcu VranSko

Teden otroka je potekal od 5. do 11. 
oktobra. Letošnja tema je bila »NEKAJ 
TI MORAM POVEDATI«. V vrtcu Vrans-
ko smo k tej temi dodali še svojo, ki 
smo jo poimenovali »DEŽNIK«. Skozi 
ves teden so se dogajale pestre in za-
nimive dejavnosti. V ponedeljek smo 

imeli igralno dopoldne. Odprli smo 
vrata igralnic, tako da so lahko otroci 
prehajali med igralnicami in se igrali 
z igračami, ki jih morda nimajo vsak 
dan na razpolago v svojih igralnicah. 
Izkoristili smo še lepo vreme in z igro 
nadaljevali na igrišču. V torek smo 
strokovne delavke in otroci starejše-
ga oddelka pripravili in odigrali preds-
tavo z naslovom Tinkin dežnik (Janez 
Bitenc). Ogledali so si jo tudi prvošol-
ci. V predstavi Tinka za rojstni dan 
dobi pisan dežnik, ki si ga je tako žele-
la.  Z dežnikom s pomočjo pesmice 
prikličeta dež. Pesem o Tinkinem 
dežniku smo se tudi naučili. Ta pesem 
mora biti res čarobna, saj je naslednje 
dni bilo bolj slabo vreme in mi smo ga 

izkoristili tako, da smo odšli na spre-
hod z dežniki in dežnimi plašči. V sre-
do smo imeli ustvarjalno dopoldne. 
Otroci so ustvarjali po zgodbi Tinkin 
dežnik, ki so jim jo strokovne delavke 
v oddelkih še enkrat prebrale. Nastali 
so krasni izdelki. Četrtkovo dopoldne 
je minilo v športnem duhu, saj so 
otroci vseh oddelkov uživali v šolski 
telovadnici, kjer so še posebej radi. 
V petek pa smo imeli zabavo: ples z 
dežniki, baloni, čudovito glasbo in za 
posladek še palačinke in sveže stis-
njen jabolčni sok. Teden je hitro minil 
in otroci so uživali v pestrih dejavnos-
tih.

Koordinatorica: Maja Gams

Vrtec VranSko obiSkal oSkrboVance Doma SV. raFaela
Prvi oktober je mednarodni dan 
starostnikov. V ta namen smo jih 
v domu sv. Rafaela na Vranskem s 
svojim obiskom presenetili en dan 
prej in jim tako vsaj malo popestrili 
dopoldan.

V jedilnici doma se je zbralo kar precej-
šnje število oskrbovancev, ki so 
nam z veseljem prisluhnili. Pred-
stavilo se je pet starejših oddelkov 

vrtca Vransko z vzgojiteljicami 
Branko in Lauro, Simono in Dar-
jo, Nado in Tatjano, Nušo, Barbi, 
Lidijo ter Meri in Matejo. Vsaka 
skupina je zapela nekaj pesmic 
in izštevank, ki so oskrbovance 
spomnile na njihove otroške dni.

Mateja Remic
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 DneVi eVropSke kulturne DeDiŠčine na oŠ VranSko-tabor
V okviru dnevov evropske kulturne 
dediščine in projekta Dediščina gre v 
šole smo na Osnovni šoli Vransko-Ta-
bor izvedli kulturni dan na temo 150. 
obletnice rojstva Lavoslava Schwent-
nerja. Kulturni dan smo izvedli 29. 9. 
2015 na centralni in podružnični šoli. 

Najprej nam je  Rok Glavan, antikvar 
in pripovedovalec zgodb, s pomočjo 
kamišibaja predstavil življenje in delo 
Lavoslava Schwentnerja. Tako smo iz-
vedeli, da je bil Schwentner založnik, 
mecen, kulturni delavec in človek z 
izostrenim čutom za umetnost. Učen-
ci so naslednjo uro brali dela, ki jih je 
Schwentner založil. To so bila dela 
Frana Milčinskega, Otona Župančiča, 
Antona Aškerca in Dragotina Ketteja. 
L. Schwentner je bil človek, ki ga je za-
nimala tudi estetska likovna podoba 
knjig, zato jo je skrbno načrtoval. Pove-
zoval  se je s priznanimi likovnimi ust-
varjalci takratnega časa in  nam tako 
v estetsko oblikovanih naslovnicah 
zapustil bogato kulturno dediščino.  

Da bi učenci začutili pomen oblikovan-
ja in likovnega izražanja, so tudi sami  
ilustrirali dela, ki so jih ta dan prebra-
li.  Naš znani krajan je živel v času, v 
katerem je bila narodna zavest zelo 
pomembna, kar se kaže predvsem 
v narodnih motivih, ki se nahajajo v 
njegovih založniških delih.  Kulturno 
dediščino, ki nas bogati, smo spozna-
vali skozi ljudsko pesem, ustvarjalni 
gib, likovno umetnost, kuhanje, ust-
varjanje iz lesa, lepopisje s kaligrafijo, 
pripovedovanje zgodb, ustvarjanje iz 
ličja. 

Poleg delavcev šole in g. Roka Glava-
na so sodelovali še nekdanja učiteljica 
likovne vzgoje na naši šoli ga. Marija 
Zagoričnik in vranske vezilje: ga. Iva 
Cizej, ga. Marjetka Kapus, ga. Marija 
Granda, ga. Pepca Goričan. Vsem zu-
nanjim sodelavcem se še prav pose-
bej iskreno zahvaljujemo, saj so nam 
pokazali, kako pomembno je ohranja-
ti kulturno dediščino in jo še nadgraje-
vati s svojimi idejami. 

Posebna zahvala tudi vsem sodelujo-
čim učiteljem, ki so v  ta dan  vložili ve-
liko svojega truda in ga tudi kakovost-
no izvedli. Naš kulturni dan je bil uvod 
v praznovanje ob obletnici Schwent-
nerjevega rojstva. Nadaljeval pa se bo 
v novembru in decembru, ko bomo 
pripravili razstavo in na dobrodelni 
prireditvi tudi širši javnosti predstavili, 
kaj smo delali.  

Utrinke kulturnega dne si lahko ogle-
date na povezavi: https://www.you-
tube.com/watch?v=k1n6SLvByHI&-
feature=em-upload_owner                                                                                            

Koordinatorica projekta     
Danijela Jeršič

tretjeŠolci Smo bili na ekSkurZiji
V torek, 13. 10. 2015, smo učenci 3. 
razredov odšli na ekskurzijo v Ro-
gatec. Najprej smo dali v nahrbtnike 
štručko in vodo. Potem smo šli z gos-
po Lavro in Polono na avtobus. Avto-
bus je vozil gospod Jože. Peljali smo 
se mimo Šempetra, Žalca, Celja, Šent-
jurja, Šmarja pri Jelšah in prišli smo v 
Rogatec. 

V Rogatcu smo delali zapestnice, 
svečke in žulike. Potem smo šli v tr-
govino. Kupila sem si panj in prstan. 
Nato smo vzeli nahrbtnike in šli do 
konjušnice, tam smo božali konje. 
Škoda, ker je padal dež, da nismo 
mogli jezditi konj. Kljub vsemu smo 
pobožali vse konje. Po ogledu smo 
odšli nazaj na avtobus. Odpeljal nas je 
na Jelenov greben. Ko smo prišli, smo 

najprej jedli kosilo, nato še sladoled. 
Ko smo vse pojedli, smo hranili jelene. 
Po hranjenju nas je gospa Polona 
odpeljala v čokoladnico. Kupila sem si 
dve škatli čokolade in dve liziki. 

Po ogledu smo šli nazaj domov. Dan 
mi je bil všeč. 

Beti Reberšek, 3. a 

Včeraj, 13. 10. 2015, smo učenci 3. 
razredov odšli na ekskurzijo v Ro-
gatec. Do Rogatca smo se peljali 
mimo krajev Šempeter, Žalec, Celje, 
Šentjur … Najprej smo bili v Muzeju 
na prostem Rogatec. Delali smo žu-
like, zapestnice iz ličja, bili smo pri 
čebelarju, kjer smo izdelovali dišeče 
sveče iz voska. Potem smo sedli nazaj 
v avtobus. Sedel sem na sredini avto-
busa s Tevžem. 

Odpeljali smo se na Jelenov greben, 
kjer smo hranili jelene. Tam smo tudi 
jedli kosilo. Nazadnje smo šli v Čoko-
ladnico Olimje. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko so pekli žu-
like. 

Domen Dolar, 3. a 

V torek, 13. 10. 2015, smo učenci 3. 

razredov odšli na ekskurzijo v Ro-
gatec. Na avtobusni postaji smo čaka-
li avtobus. Pospravili smo nahrbtnike 
v prtljažnik in se usedli v avtobus. 
Peljali smo se mimo Šempetra, Žalca, 
Celja, Šentjurja … 

Prišli smo v Rogatec. Tam smo pojedli 
sendviče in se razdelili v tri skupine. 
Delali smo zapestnice iz ličja, sveče, 
nazadnje smo pekli kruh. Gospa, ki je 
bila vodička, nam je razkazala stare 
pripomočke. 

Ko smo končali, smo božali konje. Po-
tem smo odšli na Jelenov greben. Tam 
smo videli jelene in košute. Šli smo na 
kosilo. Ko smo pojedli, smo hranili je-
lene. Potem smo odšli v čokoladnico. 
Po ogledu smo se vrnili domov. 

Dan mi je bil zelo všeč. 

Val Radulj, 3. a

Vranin glas - strani oŠ Vransko-tabor
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prVoŠolci obiSkali Vrtec in občinSko knjiŽnico
V tednu otroka na temo »Nekaj ti 
moram povedati«, ki temelji na za-
znamovanju svetovnega dneva otro-
ka in je potekal od 5. do 11. oktobra, 
so bili prvošolci deležni številnih pre-
senečenj. 

 Pri pouku so poleg rednih dejavnosti 
odigrali več socialnih iger na temo ko-
munikacije, poslušali poučne zgodbe 
in se pogovarjali, kako ustrezno reše-
vati težave s pogovorom. Učenka Eva 
Učakar je doma izdelala televizor in 
tako je nastala ideja o oddaji »Nekaj ti 
moram povedati«, v kateri so učenci 

svojim sošolcem namenili kakšno pri-
jazno sporočilo. Iz vrtca smo prejeli 
prijetno povabilo na ogled predstave 
Tinkin dežnik, ki so jo pripravile vzgo-
jiteljice s svojimi varovanci. Učenci, ki 
so po dolgem času obiskali »svoj bivši 
drugi dom«, so bili nad vzgojiteljicami, 
Tinko in njenim dežnikom navdušeni 
in zato se vrtcu prav lepo zahvalju-
jemo. Isti dan smo se odpravili še v 
Občinsko knjižnico Vransko. Tam nam 
je prijazna knjižničarka Valerija Jer-
man predstavila knjižnico, prebrala 
zgodbo Bobek in barčica ter učencem 
dovolila, da so si pogledali knjige, ki 
so jih zanimale. Tudi knjižnici se zah-
valjujemo za gostoljubje in majhno 
pozornost. Teden so učenci zaključili 
s tehniškim dnevom na temo promet. 
Na ta dan so izdelali vsak svoje vozi-
lo na veter in ga tudi preizkusili, po-
igrali pa so se lahko tudi z različnimi 
prevoznimi sredstvi, ki so jih prines-
li od doma. Ob koncu dneva nas je 

obiskal še policist, ki je preveril, kako 
pridno nosijo učenci svoje rumene ru-
tice in kako dobro znajo prečkati ces-
to. Upamo, da jim bo ta teden ostal 
v lepem spominu in da bodo prijazne 
besede in sporočila delili naokrog vse 
leto.

tretjeŠolci So učilnico Zamenjali Za muZej
V četrtek smo tretješolci zamenjali 
prostore učilnice za prostore muzeja. V 
muzejih smo preživeli celoten pouk in 
se ob ogledu, poslušanju predstavitev 
in reševanju učnih listov marsikaj nove-
ga naučili o življenju naših prednikov. 
Zahvaljujemo se gospe Tanji iz ZKTŠ 
Vransko za vodenje po Schwentnerjevi 
hiši in gospodu Ludviku Piklu za pred-
stavitev bogate zbirke. Več o dogodku 
pa v spodnjih zapisih.

 V četrtek, 1. 10. 2015, smo obiskali 
Schwentnerjevo hišo in etnografsko 
zbirko. Najprej smo šli v Schwentner-
jevo hišo in si jo ogledali. Gospa Tanja 
nam je razlagala o hiši. Všeč sta mi bili 
spalnica in kuhinja. Zanimiva mi je bila 
spominska soba, saj so bile v njej raz-
stavljene knjige. 

Po ogledu smo se odpravili do et-
nografske zbirke. Na poti smo si ogle-

dali različne zgodovinsko pomembne 
stavbe. Prišli smo do etnografske 
zbirke. Najprej smo si ogledali celoten 
muzej, potem smo malicali, nato pa 
smo reševali učne liste. 

Ko smo končali, smo šli v razred.

Lucija Verdelj, 3. a 

V četrtek smo si ogledali muzeje na 
Vranskem. Najprej smo šli v Schwent-
nerjevo hišo. Tam smo si ogledali 
prostore v hiši. Najbolj všeč mi je bila 
kuhinja. 

Nato smo se odpravili h gospodu 
Ludviku Piklu na ogled etnografske 
zbirke. Tam smo videli stare likalnike, 
gasilski voz, stare sode, stare pripo-
močke. Všeč mi je bilo, ko smo jedli 
napolitanke. 

Po malici smo se razdelili v dve sku-
pini. Eni so reševali učne liste v pros-

torih etnografske zbirke, drugi pa v 
Schwentnerjevi hiši. 

Tinej Pikl, 3. a 

Danes smo si ogledali dva muzeja na 
Vranskem. Ogledali smo si etnograf-
sko zbirko in Schwentnerjevo hišo. 
Všeč mi je bilo, ker nam je gospod 
Ludvik dovolil, da smo si pogledali 
njegovo zbirko. Želim si ogledati še 
muzej motociklov. 

Gašper Orehovec, 3. a 

Danes smo obiskali muzeje. Všeč mi je 
bilo, ko smo bili pri gospodu Ludviku 
in ko smo reševali učne liste. Vsi smo 
se zabavali. Všeč mi je bilo, ko smo šli 
v Schwentnerjevo hišo in si jo ogle-
dali. Bilo mi je všeč, ko nam je gospa 
Tanja predstavila hišo. 

Matic Dobrovnik, 3. a

Vranin glas - strani oŠ Vransko-tabor
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proStoVoljci in StanoValci Doma Smo Se DruŽili na pikinem FeStiValu
V sredo, 23. 9. 2015, smo prostovoljci 
in stanovalci doma sv. Rafaela odšli 
na Pikin festival. S kombijem smo se 
odpeljali ob 13.30. Med potjo smo si 
prepevali in se zabavali, gospa Saša 
pa nam je pripovedovala o okolici, 
ki smo jo videli. Ko smo prišli, smo si 
najprej ogledali zunanje delavnice. 
Stanovalci doma so žrebali naša ime-
na in tako smo dobili vsak svojega 
»varuha«. Skupaj smo se sprehajali, 
izbirali delavnice in pazili eden na dru-
gega. Počasi smo se odpravili v šotore 

na delavnice. Izdelovali smo različne 
izdelke, risali, se igrali igre. Na koncu 
smo se prostovoljke nalepotičile in 
se spremenike v Pike Nogavičke. Tudi 
stanovalci so zelo uživali, čeprav smo 
na koncu bili že malo utrujeni. Ko smo 
ob 18.30 prišli na Vransko, so nas že 
čakali starši. 

Povabila stanovalcev na Pikin festival 
smo  se zelo razveselili. Komaj čaka-
mo na naše naslednje druženje.

Lucija Klemen in Saša Semprimožnik, 6. a

priHoD jeSeni
Prihajajo pusti in zdravju neprijazni 
jesenski dnevi. Vsi si želimo biti zdra-
vi in odporni proti boleznim. Že otro-
ci v vrtcu vedo, da je za zdravje zelo 
pomembno, da jemo veliko sadja, ki 
nam ga jesen res obilno ponuja. 

S takšno posebno sadno malico smo 
si v oddelku otrok, starih 4-5 let,  po-
lepšali tudi prvi jesenski dan. Otroci 
so čisto sami na drobne koščke na-
rezali jabolka, hruške in breskve  ter z 

grozdov potrgali jagode. Nataknili so 
jih na lesene palčke za ražnjiče in že je 
bil pripravljen zanimiv sadni prigrizek. 
Njam, njam ... 

Ustvarjali smo še z velikimi bučami in 
po mnenju otrok naredili » prijazne« 
buče. Ob vsem tem pa je tekla tudi za-
nimiva igra, ki je za otroke najpomem-
bnejša.

Vzgojiteljica  Nada Kolar, dipl. vzg.

September 
V oDDelku 2-3

Minil je prvi mesec naših skupnih 
dogodivščin. Skupini se je pridružilo 
7 novincev. Dobro smo se navadili 
ter spoznali med sabo, spoznali smo 
vrtec ter okolico. Veliko smo preživeli 
zunaj, saj nam je vreme dobro služilo, 
da smo se dodobra naužili svežega 
zraka. Otroci radi in veselo prihajajo v 
vrtec in nam s tem kažejo zaupanje v 
naše delo. 

Katja Rotar in Matejka Pečovnik

preŠamo groZDje
Ko te otrok vpraša, če lahko v vrtec 
prinese grozdje, je lahko odgovor 
samo: »Seveda, zakaj pa ne!« Odlična 
pobuda za dejavnost v vrtcu. Otro-
kom in staršem smo po tej pobudi 
naročili, naj v vrtec prinesejo malo 
grozdja. Iz tega malo je nastalo kar 
veliko, saj so bili otroci tako ponosni 
in skrbni, da so ga s pomočjo staršev 
priskrbeli res veliko. Ja, zdaj pa na 
delo! 

Najprej priprave – prinesemo grozdje, 
prešo ter posodo, zaščitimo obleko 
in začne se delo. Grozdje smo najprej 
pecljali in nato mečkali. Ob delu smo 
si prepevali slovenske ljudske pesmi, 
kar vsekakor sodi zraven. Pri mečkan-
ju so se nekateri že utrudili, nekatere 
pa so srbele roke, a najbolj vztrajni 
smo delali do konca. Stiskali smo 
grozdje in sok je tekel v izobilju.

Oddelek 3-5 
z Branko Kramar in Lauro Fekonja
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Športni Dan Za učence oD 1. Do 3. raZreDa 
naraVne oblike gibanja

22. septembra je za učence prvega 
triletja potekal športni dan na temo 
naravnih oblik gibanja. Učenci so 
spoznali različne športe, ki so jih pred-
stavili ponudniki izvenšolskih dejavno-
sti. Nogomet je predstavila Savinjska 
nogometna šola (Marjan Kozmelj, Jure 
Džordževič in Miha Miklavc), košarko 
Žan in Luc Ocvirk, odbojko Vanja Žilnik 
z Evo Mihevc in Majo Marovt, judo Pe-
ter Bevc ter atletiko Jolanda Batagelj 
s Sašo Križnik. Vsem se za sodelovanje 
in dobro voljo iskreno zahvaljujemo. 
Učenci so na zelo intenzivnem šport-
nem dnevu uživali in se marsikaj no-
vega naučili. Nekaj vtisov so zapisali 
tretješolci.

V torek,  22. 9. 2015, smo imeli šport-
ni dan. Prvo uro sta nas imeli Jolanda 
Batagelj in Saša Križnik. Drugo uro je 
bil nogomet, tretjo uro košarka, četr-
to uro odbojka, peto uro pa judo. Naj-
bolj mi je bila všeč košarka, ker sem 
zadel veliko košev. Spremenil bi, da 

se pri judu ne bi metali po tleh. G. Žan 
me je pohvalil, da sem zelo dober pri 
košarki. Predlagal mi je, da se vpišem 
v košarkarski klub. Mami je izpolnila 
prijavnico. V šoli sem jo oddal gospe. 
Na treninge košarke bom hodil ob 
sredah in petkih.

Domen Dolar 

Naš športni dan je potekal v telovad-
nici Osnovne šole Vransko. Prvo uro 
smo imeli atletiko, drugo uro pa smo 
imeli nogomet. Zelo mi je bilo všeč. 
Tretjo uro smo imeli košarko. Četrto 
uro smo imeli odbojko, peto uro pa 
judo. Najbolj mi je bil všeč g. Jure. No-
gomet mi je bil všeč, ker smo streljali 
na gol.

Val Radulj 

Najboljše mi je bilo, ko smo igrali no-
gomet. Imeli smo športni dan na Vran-
skem. Imeli smo košarko z Žanom in 
Lucom. Všeč mi je bilo, ko smo imeli 
judo. Pri judu smo se tepli s pasom. 

Imeli smo tudi odbojko. Zelo mi je bila 
všeč. Pri odbojki sem se naučil odbo-
je. Pri judu sem se naučil padec. Všeč 
so mi taki športi.

Tinej Pikel 

Najprej nam je učiteljica predstavila, 
kateri učitelji in učiteljice nas bodo 
imeli. Potem smo odšli v telovadni-
co, kjer se nam je predstavila gospa 
Jolanda. Ko smo končali, smo odšli na 
nogomet. Tam smo se razdelili v sku-
pine. Imeli smo se lepo z gospodom 
Marjanom, Juretom in Mihom. Odšli 
smo na malico, po malici smo odšli 
na odbojko. Po odbojki smo odšli na 
košarko. Tam smo imeli poligon. Ig-
rali smo košarko in štafetne igre. Od 
teh iger smo odšli na judo. Tam smo 
najprej opazovali vaje, nato pa smo 
poskusili tudi sami. Imeli smo se zelo 
lepo tudi pri igri z žogo. Tako je minil 
še en lep športni dan.

Gloria Vovk 

Vranin glas - strani oŠ Vransko-tabor

lan, luka in Filip So Se uDeleŽili teka na 13 km
V soboto, 12. 9. 2015, je Občina Vrans-
ko izvedla uspešno športno prireditev 
Bodimo v gibanju. Tečemo po Občini 
Vransko, na kateri so sodelovali tudi 
učenci Osnovne šole Vransko. Tekli so 
na treh različnih razdaljah. Med učen-
ci tretjega triletja je bil najhitrejši Luka 
Jelen iz 8. a, takoj za njim pa Davor 
Sušnik iz 9. a. 

Trije učenci naše šole: Lan Aleksan-
der Dobnik iz 4. b, Luka Kajbič iz 7. a 
in Filip Pikš iz 7. b pa so se skupaj z 9 
odraslimi   udeležili  teka na 13 km.  S 
tekom so začeli na šolskem igrišču, 
tekli proti Praprečam, zavili proti  no-
gometnemu igrišču in dalje po novem 
delu naselja Vransko, mimo doma za 
ostarele  do čistilne naprave, nato po 
hmeljišču do Stopnika, čez hrib do 
cestninske postaje, nato nazaj do Pre-
kope, mimo Grofa in nazaj čez Brode 
do igrišča pri šoli. 

Fantje so povedali, da tečejo za zaba-
vo, da si tako nabirajo kondicijo, da se 
razgibajo. Luka in Filip sta si pred te-
kom zastavila cilj, da razdaljo uspešno 
premagata,  Lan pa se poleg tega, da 

se v teku zabava, tudi pripravlja na lju-
bljanski maraton, ki  bo jeseni. Takrat 
bi rad tekel pod eno uro. 

Tek je zanimiv,  pri človeku utrjuje vz-
trajnost, izboljša samozavest in vesel-
je do gibanja, zato ti trije naši junaki 
vabijo še ostale, da se udeležujejo 
tudi daljših tekov. 

Zapisala in fotografirala 
Marija Završnik.
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 Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 

Vransko 134, 3305 Vransko Tel.: 03 703 12 11, GSM 031 210 298, E-pošta: zkts.vransko@siol.net, 

www.zkts-vransko.si 

 

objavlja 

JAVNI POZIV ZA  

SODELOVANJE NA ADVENTNEM BAZARJU 2015  

 

PREDMET IN NAMEN POZIVA 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko objavlja Javni poziv za sodelovanje na 
ADVENTNEM BAZARJU.  

MERILA ZA PRIJAVO 

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki 
so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega 
javnega poziva.  

Merilo za uvrstitev prispelih prijav na adventni bazar je: 

1. vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (domači izdelki, izdelki drobne obrti, darilni 
program, novoletni program, knjige). 

 
Adventni bazar je namenjen razstavi in prodaji domačih izdelkov oziroma blaga ter izdelkom 
drobne obrti, ki po svoji obliki in namenu ustrezajo vsebini bazarja (unikatni izdelki domače in 
umetne obrti, živilski izdelki, sladki progam, suho sadje, naravna kozmetika, izdelki iz zelišč, 
knjige, pijača v darilni embalaži - likerji, medica, zeliščna žganja).  

DATUM IN LOKACIJA 

Naziv Lokacija Datum, ura 
ADVENTNI BAZAR Športna dvorana Vransko  28. 11. 2015 od 9.00 do 18.00 
 

UPORABA PROSTORA 

Za ponudnike na Adventnem bazarju je sodelovanje brezplačno. Vsakemu ponudniku je na 
voljo ena miza.  
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KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI  

Popolno vlogo sestavljata naslednji prilogi, ki morata biti oddani v celoti. To pa sta:  

1. izpolnjena prijavnica, 
2. dokazila o registraciji ponudnika. 

 

PRIJAVA  

Prijave sprejema Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, ki jih pošljete na naslov Zavod 
za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali osebno dostavite v 
pisarno zavoda v Športni dvorani Vransko ali na TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša), do 
sobote, 20. 11. 2015. 

 

Poziv je na ogled na spletni strani http://www.zkts-vransko.si in bo objavljen v Občinskem 
informatorju št. 116. 

 

Kontakt:  

- Pisarna ZKTŠ Vransko, Vransko 23, zkts.vransko@gmail.com, 03 703 12 10 
- TIC Vransko, zkts.vransko@gmail.com, 041 919 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMEMORACIJA 
OB DNEVU SPOMINA 

NA MRTVE

Občina Vransko
vabi na 

KOMEMORACIJO 
ob dnevu spomina 

na mrtve 

v soboto, 31. oktobra 2015, 
ob 11. uri

pri spomeniku padlih borcev 
na Gorici.
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KDO JE VOZNIK ZAČETNIK IN KAKšNI SO POgOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
VOZNIKA ZAČETNIKA

Zakon o voznikih določa, da je voznik 
začetnik vsak voznik motornega vozila 
do dopolnjenega enaindvajsetega leta 
starosti in voznik motornega vozila v 
obdobju dveh let od prve pridobitve 
vozniškega dovoljenja za vožnjo 
motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo 
pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v 
tujini. Prav tako je  voznik začetnik tudi 
voznik motornega vozila v obdobju 
dveh let od prve pridobitve vozniškega 
dovoljenja za vožnjo motornih vozil 
kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima 
že vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F 
ali G več kot dve leti. 
  
Na kateri koli upravni enoti v Republiki 
Sloveniji (ni krajevne pristojnosti) 
bomo vozniku začetniku izdali vozniško 
dovoljenje na podlagi njegove vloge, 
ki jo mora podpisati sam pred uradno 
osebo, in v nadaljevanju predloženih 
prilog in pogojev: 
  
• telesno in duševno zmožen voziti 

vozilo, kar dokaže z veljavnim 
zdravniškim spričevalom 
(spričevalo mora biti izdano s 
strani dispanzerja oz. centra 
medicine dela, prometa in  športa, 
ki ima koncesije za tovrstne 
zdravniške preglede);  

• opravljen vozniški izpit pred 
pristojno izpitno komisijo 
(teoretični in praktični del), kar bo 
upravna enota pridobila iz uradnih 
evidenc po uradni dolžnosti;  

• če bo priložil ustrezno fotografijo 
velikosti 35 x 45 mm v črno-beli 
ali barvni tehniki, ki kaže njegovo 
pravo podobo in ni retuširana 
(uporaba digitalnih  fotografij 
bo možna, ko bo vzpostavljena  
tehnično–tehnološka možnost); 

• če je dopolnil predpisano starost 
za vožnjo vozil (odvisno od 
kategorije vozil, npr. B-kategorija 
18 let, A1-kategorija 16 let …). 

  
Voznik začetnik bo ob izdaji vozniškega 
dovoljenja imel skupne stroške v višini 
21,41 evra, kar vključuje upravno takso 
v višini 18,14 evra in obrazec vozniškega 

dovoljenja v višini 3,27 evra. 
Vozniško dovoljenje bomo na upravni 
enoti izdali upravičencu s statusom 
voznika začetnika z veljavnostjo do 
dopolnjenega 21. leta starosti oz. 
za dobo dveh let po prvi pridobitvi 
vozniškega dovoljenja (če je oseba 
vozniško dovoljenje pridobila npr. pri 
22 letih, je voznik začetnik prvi 2 leti 
od pridobitve, če pa je oseba pridobila 
vozniško dovoljenje pri 18 letih, je 
voznik začetnik do dopolnjenega 21. 
leta starosti). 
  
Voznik začetnik, ki ima v Sloveniji 
prebivališče in je v Sloveniji opravil 
vozniški izpit in pridobil vozniško 
dovoljenje za vožnjo motornih vozil 
kategorije A2 ali A ali B, mora opraviti 
program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov. Ta program 
mora opraviti tudi imetnik vozniškega 
dovoljenja, ki je pridobil slovensko 
vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil kategorije A ali B 
na osnovi veljavnega vozniškega 
dovoljenja, izdanega v tujini, če je od 
izdaje tega vozniškega dovoljenja 
minilo manj kot leto dni, in v državi, 
kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni 
opravil programa za voznika začetnika. 
  
Na upravni enoti vozniku začetniku 
hkrati ob izdaji vozniškega dovoljenja 
izdamo tudi karton voznika 
začetnika za spremljanje dodatnega 
usposabljanja. Nanj izvajalci programa 
potrjujejo opravljene obveznosti. 
Program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov določa  Pravilnik 
o programih dodatnega usposabljanja 
voznikov in programu usposabljanja 
izvajalcev programa. Vsebuje vadbo 
varne vožnje ter skupinsko delavnico 
o varnosti cestnega prometa in 
psihosocialnih odnosih med udeleženci 
cestnega prometa. Seznam organizacij, 
ki izvajajo program dodatnega 
usposabljanja, najdete na spletni 
strani http://www.avp-rs.si/seznami-in-
kontakti/seznam-izvajalcev-s-podrocja-
voznikov/. 

Voznik začetnik lahko program 
dodatnega usposabljanja opravi 
po najmanj štirih mesecih od izdaje 
vozniškega dovoljenja, vendar 
najkasneje do izteka statusa voznika 
začetnika. Stroške programa 
dodatnega usposabljanja za voznika 
začetnika plača udeleženec sam. 
  
Vozniško dovoljenje bomo vozniku 
začetniku podaljšali na upravni enoti, 
ko bo opravil program prej navedenega 
dodatnega usposabljanja, pri čemer 
bo moral predložiti staro vozniško 
dovoljenje, potrjen karton voznika 
začetnika, v primeru zdravstvenih 
omejitev veljavno zdravniško 
spričevalo, novo fotografijo 35 x 45 
mm in plačilo upravne takse in obrazca 
v višini 7,81 evra. 
Izpostavljamo, da lahko na upravni 
enoti vozniku začetniku podaljšamo 
največ enkrat veljavnost vozniškega 
dovoljenja za obdobje, potrebno za 
izpolnitev predpisanih obveznosti, 
vendar ne več kot za eno leto. Če 
predpisanih obveznosti tudi v tem 
roku ne izpolni, mu bomo na upravni 
enoti izdali novo vozniško dovoljenje 
le, če ponovno opravi vozniški izpit. V 
tem primeru ponovno postane voznik 
začetnik. 
  
Hkrati bi voznike začetnike radi 
opozorili, da se prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja izreče vozniku 
začetniku, če v času statusa voznika 
začetnika doseže ali preseže sedem 
kazenskih točk, kot tudi v primeru, 
da ima v organizmu alkohol. Tovrstni 
vozniki namreč v cestnem prometu 
ne smejo imeti nič alkohola v krvi oz. 
izdihanem zraku. 
  
Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki 03 713 51 20, 
lahko pa nam pišite tudi na e-naslov 
ue.zalec@gov.si.
                                           

Simona Stanter, načelnica
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POSLOVILI SO SE
V septembru in oktobru so se od nas poslovili:  

Štefanija Reberšek (1929-2015)
Daniela Olup (1947-2015)
Gotard Ferme (1932-2015)

Vinko Felicijan st. (1940-2015)
Marija Blatnik (1934-2015)

ne Spreglejte

PRIREDITVE V občini TABOR v NOVEMBRU 2015

sobota, 7. november, ob 15.00
MARTINOVANJE ZA STAREJšE 
OBČANE
Dom krajanov Tabor
(Društvo upokojencev Tabor, 
031 426 461)

sobota, 7. november, ob 20.00
SPREJEM NOVIH ČLANOV DPM TABOR
Dom krajanov Tabor (društveni 
prostor)
(Društvo podeželske mladine Tabor, 
070 321 516)

sobota, 14. november, od 16.00 dalje
TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE 
NA ZAJČEVI KOČI
Zajčeva koča
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

četrtek, 19. november, ob 19.00
Predavanje Tomislava Brumca: 
RAZLIKA MED UNIVERZALNO USODO 
IN USODO DUšE
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)

sobota, 21. november, ob 19.00
3. NAVIHAN VEČER
Dom krajanov Tabor
(Navihani muzikanti, 040 809 939)

torek, 24. november, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
03 712 12 52)

Si želite ogledati kulturno prireditev
kjer koli v Sloveniji? 

Vstopnice, ki so naprodaj v spletni trgovini www.
mojekarte.si, lahko dobite tudi na Vranskem. 
V pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko vam bomo z veseljem priskočili na pomoč 
in vam izdali vstopnico.
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napoVeDnik DogoDkoV - oktober 2015

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORgANIZATOR

31. 10. 2015
11.00

KOMEMORACIJA 
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih 
borcev na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

2. 11. 2015 Začetek bralnega projekta za najmlajše
TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko in 

Vrtec Vransko
(03 703 12 80)

3. 11. 2015
10.30 LITERARNO DRUŽENJE V NAšEM DOMU Zavod sv. Rafaela

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

5. 11. 2015
17.00

RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 
JOŽICE KAMENIK - JOCE Schwentnerjeva hiša

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

7. 11. 2015
10.00

Otroški abonma
NAšA PRAVLJICA Kulturni dom Vransko

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

11. 11. 2015
9.00

JESENSKI IZLET IN MARTINOVANJE 
V BELI KRAJINI

izpred Mercatorja 
Vransko

Društvo upokojencev 
Vransko

(03 572 52 27, 
031 494 833)

14. 11. 2015
19.30

Gledališki abonma
NAMIšLJENI ZDRAVNIK Kulturni dom Vransko

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

17. 11. 2015
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica 

Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

20. 11. 2015 Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2015/2016

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica 
Vransko

(03 703 12 80)

20. 11. 2015
17.00

Fotodelavnica
KAKO SI IZDELAM FOTOKOLEDAR 2016

sejna soba 
v Energetiki

DiFotoGraf
(041 959 220)

20. 11. 2015
20.00

Ponudba izven abonmaja
STRIPTIZ

Monokomedija Matjaža Javšnika
Kulturni dom Vransko

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

27. 11. 2015
17.00

Dobrodelna prireditev
S SCHWENTNERJEM V PRAZNIČNI ČAS

Športna dvorana 
Vransko

Osnovna šola
 Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

28. 11. 2015
19.30

Ponudba izven abonmaja
KDO JE KOLOVRAT

Komedija s koncertom
Kulturni dom Vransko

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

28. 11. 2015 
9.00-18.00

SEJEM (nove/rabljene) ZIMSKE šPORTNE  OPREME
in

ADVENTNI BAZAR

Športna dvorana 
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749,
041 919 829)

29. 11. 2015 
9.00-13.00

SEJEM (nove/rabljene) 
ZIMSKE šPORTNE  OPREME

Športna dvorana 
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)
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muzikal

petek, 11. december 2015, ob 19.30

MY FAIR LADY

v SNG Maribor, organiziran avtobusni prevoz

Dirigent:  Simon Robinson
Režija:   Paul-Émile Fourny

Muzikal v dveh dejanjih My Fair Lady  postavlja v ospredje družbeno “komolčarstvo” 
Elize Doolittle, mlade, neodvisne in ambiciozne, toda malomarne in nekultivirane 
prodajalke cvetja iz londonskega predmestja Cockney, ki se želi z lepšimi manirami 
in rafinirano govorico na vsak način prebiti v visoko družbo, zato poišče strokovno 
pomoč pri pedantnem in nadutem profesorju fonetike Henryju Higginsu.

Številni glasbeni kritiki so glasbenogledališko delo označili za popoln muzikal, saj 
izpolnjuje tako rekoč vse kriterije, ki zagotavljajo njegov uspeh: poleg prepoznavnih 
in tudi naivnemu ušesu dostopnih melodij se ponaša z všečno zgodbo, zbadljivo, a 
lahkotno družbeno kritiko ter s komičnimi liki in situacijami, s katerimi se občinstvo 
lahko vedno znova poistoveti.

Muzikal My Fair Lady predstavlja železni repertoar vseh sodobnih glasbenih gle-
dališč.

Predstava traja 3 ure in 15 minut ter ima en odmor.

Odhod avtobusa s parkirišča pri Športni dvorani Vransko ob 17.30. 
Cena: 30 evrov

Prijave zbiramo v TIC-u Vransko ali na tel. št. : 03 703 12 11, 031 210 298, 041 919 829 do 27. 11. 2015. 
Pohitite s prijavami, število je omejeno.


