
1

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

Dolga, sončna jesen še v novembru ...

november 2015



2

IZ VSEBINE
Zgodilo se je ... stran 3

ZKTŠ kultura / šport stran 6

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 7

Uradne objave Občine Vransko stran 11

Knjižnična stran stran 15

Iz življenja društev stran 16

Ne spreglejte stran 17

Napovednik stran 23

OBČINSKI INFORMATOR

številka 117
Vransko, 30. 11. 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, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela, PGD Vransko, 
KD Vrani Vransko, PD Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer,
Veni Ferant, Janez Kotar 
 

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 23. 12. 2015.

Prispevke zbiramo do 10. 12. 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



3

ZGODILO SE JE ...

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE 
PRI SPOMENIKU PADLIH BORCEV NA GORICI

V občini Vransko se vsako leto s kratko 
komemoracijo pri spomeniku na Gorici 
spomnimo žrtev vseh vojn, ki so darova-
li svoje življenje za svobodo v naši do-
movini. 

Spominska prireditev se je pričela s 
polaganjem vencev, ki so ju položili  

župan Občine Vransko g. Franc Sušnik 
s predstavniki občinskega sveta ter 
predstavniki ZB za vrednote NOB. V 
kulturnem programu so nastopili učen-
ci OŠ Vransko-Tabor pod mentorstvom 
Vanje Govek in Oktet sv. Mihaela.

OŠ VranskO-TabOr: 
KOMEMORACIJA 

Učenci od 1. do 5. razreda OŠ Vran-
sko-Tabor smo se v petek, 23. 10. 2015, 
udeležili komemoracije ob dnevu spo-
mina na mrtve pri spomeniku pred Vrt-
cem Vransko.

V SCHWENTNERJEVI HIŠI RAZSTAVLJA 
JOŽICa kaMEnIk – JOCa

V začetku novembra se je spet spre-
menila podoba nekdanjega skladišča 
(magacina) v Schwentnerjevi hiši. 
Tokrat ga krasijo pasteli in slike v olj-

ni tehniki amaterske slikarke Jožice 
Kamenik – Joce iz Šoštanja. Svojo 
risarsko pot je predstavila v pogo-
voru pred uradnim odprtjem. Pri-
sotni so tako izvedeli, da rada riše že 
od otroštva, je pa  platno in čopiče 
med odraščanjem otrok postavila v 
kot. Ko se je v njej ponovno prebudil 
slikarski navdih, se je zadeve lotila 
zares. Vpisala se je v likovni krožek 
in svoje znanje nabirala pri priznanih 
slikarjih.  Meni, da ne zna risati živa-
li, čeprav razstavljene slike konjev to 
trditev negirajo. Zelo rada ima sakral-

no motiviko, pokrajino in portrete. 
Ni pa slikarstvo edina umetnost, ki 
jo neguje. Obiskovalci na odprtju so 
lahko za pokušino slišali eno izmed 
njenih pesmi, ki se jih je nabralo že 
za pesniško zbirko, a meni, da še ni 
napočil čas zanjo. Odprtje razstave 
je s kulturnim programom popestrila 
učenka violine na Glasbeni šoli Risto 
Savin Žalec Manca Oštir, ki jo je na 
klavirju spremljala profesorica Irena 
Kralj. Razstava je na ogled do 31. de-
cembra 2015. 

TG

BALETNA DVORANA
Glasbena šola »Risto Savin« Žalec je v 
torek, 10. novembra, v dvorani II. slo-
venskega tabora priredila pravi 
baletni praznik.  

Komaj po štirih letih, odkar je 
ravnatelj šole mag. Gorazd Kozmus 
ustanovil baletni oddelek, ki je v tem 
času zrasel s 16 na 80 učencev, so 
na podstrešju šole uspeli urediti tudi 
samostojne baletne prostore in jih z 
odlično baletno predstavo tudi odpr-
li. Dogodka se je udeležilo izjemno ve-
liko število ljudi, žal pa je bila dvorana 
premajhna, da bi sprejela vse, zato jih 
kar nekaj ni moglo v dvorano. 

Mentorica žalskih baletnikov je že 
drugo leto prof. Ines Mandelj, ki je 
tudi avtorica, scenaristka, kostu-
mografinja in idejna vodja predstave. 
Prireditev je odlično povezovala 

Nina Baša, prav tako profesorica na 
glasbeni šoli. Po predstavi je zbrane 
pozdravil ravnatelj šole, mag. Go-
razd Kozmus, ki se je vsem prisotnim 
zahvalil za podporo, prav tako pa je z 
izjemnim smislom za komunikacijo in 
z veliko pozornostjo na oder povabil 
in izrekel zahvalo vsem, ki so kakor 
koli pripomogli k temu, da ima glas-
bena šola danes izjemno kvalitetno 
baletno dvorano. Ravnatelj je ponov-
no dokazal, da je kolektiv glasbene 
šole složen in sposoben organizirati 
tudi največje prireditve. Zbrane je za-
tem pozdravila častna pokroviteljica 
dogodka, baletna solistka opere in 
baleta SNG Ljubljana Ana Klašnja, ki 
je zadnja leta izjemno znana tudi kot 
članica komisije v znani televizijski 
oddaji. S svojim prihodom na oder je 
izjemno navdušila vse zbrane, žalsko 

baletno dvorano pa opisala kot naj-
boljšo v Sloveniji. Izrazila je željo, da 
pride v Žalec tudi kot predavateljica v 
okviru baletnega tečaja. Ani Klašnja je 
ravnatelj podelil častni ključ baletne 
dvorane v Žalcu. 

Trak so prerezali častna pokroviteljica 
Ana Klašnja, župani Janko Kos, Franc 
Sušnik in Jože Kožnik in direktor Go-
razd Kozmus. 

T. T. 
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ZGODILO SE JE ...

bUČa 
VELIKANKA

Oktober je mesec pobiranja pridelkov. 
Tudi na kmetiji Dolenc so jih pridno po-
birali. Med svojimi pridelki pa so imeli 
prav posebno bučo. Bučo velikanko. 
Razstavili so jo v Mozirskem gaju, po-
tem pa jo pripeljali nazaj na Vransko. Z 
njo smo polepšali okolico naše šole. 

Buča je težka, verjeli ali ne, 216 kilo-
gramov. Komaj smo jo postavili v že-
ljeni položaj in ji dodali še nekaj manjših 
buč. 

Zahvaljujemo se Dolenčevim, saj nas 
tovrstni pridelki učijo o pomembnosti 
primarne dejavnosti - kmetijstva.

ADAM BERGANT ZNOVA 
OSVOJIL KOLAJNO

Adam že deveto leto trenira judo pri 
klubu  Z’dežele  Sankaku Celje, katere-
ga lastnik je Marjan Fabjan. V teh letih 
si je priboril že lep zalogaj kolajn: 6 
bronastih, 4 srebrne ter 2 zlati, ki imata 
seveda pri njem največji pomen. Našo 
osnovno šolo je zastopal v šolskem 
letu 2014/15 na državnem prvenstvu os-
novnih šol in dosegel 2. mesto. 

V nedeljo, 11. 10. 2015, pa se je ponovno 
izkazal na XII. mednarodnem turnirju v 
judu za »Pokal Kopra 2015« in domov  
ponosno prinesel bronasto kolajno v 
kategoriji do 60 kilogramov.   

A. Križnik

POŽarna VaJa 
na TUrIsTIČnI kMETIJI PrI FErkOVIH

Mesec oktober je za nas gasilce pose-
ben, saj je mesec požarne varno-
sti. Skozi ves oktober so se v občini 
Vransko dogajale različne gasilske 
aktivnosti. Bolj se je mesec poslav-
ljal, bolj se je približevala požarna vaja 
GPO Vransko.

Organizatorji letošnje požarne vaje 
smo bili gasilci PGD Ločica, najbolj pa 
naš poveljnik Ivan Urankar. Predlagal 
je, da bi vaja potekala v našem požar-
nem območju, in sicer na turistični 
kmetiji PRI FERKOVIH v Jakovdolu. 

Na pozivnikih operativnih gasilcev se 
je 24. 10. 2015 ob 15. uri sprožil alarm, 
da pri Ferkovih v Jakovdolu gori. Vsa 
društva iz GPO Vransko so na kraj 

požara prihitela z vso razpoložljivo 
opremo in z vsemi vozili.

Na kraju izvora požara nas je pričakal 
župan Franc Sušnik, poveljnik GPO 
Vransko Vladimir Reberšek in pred-
stavnik GZ Žalec Ivan Drča.

Po končani vaji smo se okrepčali in 
pokramljali.

V nedeljo, 25. 10. 2015, ob 10. uri pa 
smo se gasilci iz PGD Ločica udeleži-
li tudi vaje obmejnih občin, gasilskih 
društev Ločice, Trojan in Motnika. 
Organizatorji vaje so bili člani PGD 
Trojane, vaja pa je potekala pri kmeti-
ji Ferme (Poljanšek) na Limovcah. 
Namen vaje je bil, preveriti čas priho-
da na kraj požara.

Na koncu se gasilci iz PGD Ločica zah-
valjujemo vsem, ki so pomagali pri po-
teku vaje in se je tudi udeležili. Pose-
bej se zahvaljujemo turistični kmetiji 
PRI FERKOVIH, kjer so nam omogoči-
li, da vajo tudi izvedemo.

Gasilke in gasilci 
PGD Ločica pri Vranskem

10. OBLETNICA NAŠEGA DOMA
Skozi vidike karitativnega poslanstva, 
ob izdatni podpori lokalne skupnosti 
ter v skladu s strategijo varstva starej-
ših smo se pred leti odločili, da bomo 
na Vranskem razvijali obstoječe in uva-
jali nove socialnovarstvene programe, 
namenjene medgeneracijskemu sode-
lovanju in starejšim. 

Majhnosti našega doma so se tisti 
pogumni posamezniki in Župnija Vran-
sko, ki so si na začetku novega tisočlet-
ja dovolili razmišljati o ideji izgradnje 
doma starejših, dobro zavedali. Danes 
se majhnosti dobro zavedamo zapo-
sleni v zavodu in tudi nam ne manjka 
poguma, vendar je hitro, prehitro mini-
lo celo desetletje. 

Zdi se mi, da že vsa leta gradimo. Tudi 
v tem letu smo gradili in zgradili ogre-

vano nadzemno povezavo doma in 
depandanse. Vendar ne gradimo le hiš, 
ampak gradimo tudi odnose in plete-
mo nevidne niti ljubezni do bližnjega. 

V mesecu novembru 2005 smo sklenili 
pogodbe o zaposlitvi prvi zaposleni, 22. 
decembra leta 2005 je Naš dom sprejel 
prve stanovalce in od takrat dalje se 
naša vrata niso več zaprla. 

Deseto obletnico blagoslova ter spre-
jema prvih stanovalcev želimo zazna-
movati tudi širše. Izdali bomo bilten, ki 
ga bodo prejela vsa gospodinjstva na 
Vranskem in okolici. V goste vabimo 
vse regijske aktive direktorjev, vodij 
zdravstvene nege, delovnih terapev-
tov, vodij kuhinj in fizioterapevtov, ki 
delujejo po drugih domovih za starejše. 

Sredstva, ki bi jih sicer porabili za kro-
vno prireditev ob obletnici, pa bomo 
raje namenili v dobrodelni namen in 
tako družini in posamezniku olajšali 
življenje. 

V času od 7. do 12. decembra bomo 
za vas pripravili teden odprtih vrat. 
Vabimo vas, da se nam na aktivnostih 
pridružite. 

Mojca Hrastnik, direktorica
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V DRUGI AKCIJI ZBRALI 13 TON NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki je 
potekala v celjski regiji od 30. septembra 
do 26. oktobra 2015 in jo je vodil Simbio, 
d. o. o. , družba za ravnanje z odpadki 
Celje, je uspešno zaključena. Zbranih 
je bilo 31.669 kg nevarnih odpadkov, v 
šestih občinah Spodnje Savinjske doline 
pa nekaj manj kot 13 tisoč kilogramov. 
Akcija je letos potekala že drugič, skupaj 
z nevarnimi odpadki, zbranimi letošnje-
ga maja, pa je bilo na varno spravljenih 
67.872 kg nevarnih odpadkov (lani v 
obeh akcijah 72.367, predlani 78.454 
kg).

Kot je že običajno zadnja leta, je tudi le-
tošnjega oktobra po teži prevladovala 
odpadna električna in elektronska opre-
ma s 13.856 kg, presenetljivo na drugem 
mestu pa je skupina premazov, lepil in 
smol s 4848 kg, sledijo pa jim odpadna 
motorna olja s 3736 kg. Za razliko od 

lani je letos jedilno olje šele na četrtem  
s 3150 kg (lani ga je bilo 8439 kg oz. li-
trov). V gospodinjstvih nastane tudi 
veliko drugih nevarnih odpadkov, kot 
npr. embalaža, ki vsebuje nevarne snovi 
(1197 kg), razne baterije (785 kg), pes-
ticidi (762 kg), zavržena čistila (691 kg) 
in pršila (574 kg). Jesenske akcije se je 
udeležilo 2381 občanov (lani 2516); naj-
več v Celju (783 udeležencev, lani 876), 
sledita pa mu Žalec s 515 udeleženci (lani 
517) in Šentjur s 458 udeleženci (lani 
436). V obeh akcijah (spomladanski in 
jesenski) pa je nevarne odpadke oddalo 
na varno 4958 občanov, kar je podob-
no kot lani (leto 2014: 4983). Malo pod 
5000 občanov so v Simbiu v obeh ak-
cijah našteli tudi leta 2013, ko je v akci-
jah spomladi in jeseni sodelovalo 4983 
občanov. 

Občani občin Spodnje Savinjske doline 
(skupaj 515) so v drugi letošnji akciji 
oktobra skupaj zbrali 12.948 kg nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstev (občina 
Žalec, 7029 kg, Vransko in Tabor 579, 
Prebold 1997, Polzela 1476, Braslovče 
1767 kg). 

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lah-
ko občani pripeljejo tudi v zbirne centre 
izvajalca javne službe, in sicer v neome-
jenem številu (samo za kosovne odpad-
ke velja kvota štirih voženj v velikosti 
avtomobilske prikolice). Poleg tega lah-
ko odpadne baterije ali akumulatorje 
prepustijo distributerjem (trgovinam) in 
proizvajalcem le-teh, zdravila lekarnam, 
električno in elektronsko opremo pa 
prepustijo ob nakupu nove na prodaj-
nem mestu (v primeru enakovrednega 
izdelka). 

 T. T. 
UTrIP DOMOZnansTVa: 

MEDObČInskO DrUŠTVO InValIDOV ŽalEC sE PrEDsTaVlJa
Združeni narodi so oktobra 1992 z re-
solucijo razglasili 3. december za med-
narodni dan invalidov, z namenom, da 
bi v najširši družbi spodbudili boljše ra-
zumevanje problematike, povezane 
z invalidnostjo, s temeljnimi pravica-
mi invalidov in z vključevanjem inva-
lidov v družbo. Pomembno je zaveda-
nje, da je invalidna oseba enakopravni 
in enakovredni člen družbe, ki lahko 
prispeva svoje najboljše moči in bogati 
politično, družbeno, gospodarsko in 
kulturno življenje. Na to smo želeli opo-
zoriti tudi v naši knjižnici, zato smo na 
novembrskem Utripu domoznanstva, 
2. novembra 2015, gostili Medobčinsko 
društvo invalidov Žalec, ki v letošnjem 
letu praznuje 45-letnico svojega delo-
vanja in je del največje slovenske or-
ganizacije v Sloveniji – Zveze delovnih 
invalidov v Sloveniji. V pogovoru, ki sta 
ga vodili Karmen Kreže in Tanja Pilih, 
so predsednik Medobčinskega društva 

invalidov Janez Meglič in podpredsed-
nici Angela Rebernik ter Alberta Pod-
bregar povedali mnogo zanimivega o 
zgodovini društva, njegovem delova-
nju, poverjenikih, socialnih programih, 
dobrodelnih koncertih in o športnem 
udejstvovanju invalidov. Pri predstavitvi 
društva smo lahko videli, kako pomem-
bno delo opravljajo, še posebej njihovi 
prostovoljci. Program so popestrili 
pevci Mešanega pevskega zbora MDI 
Žalec pod vodstvom pevovodje Vesne 
Turičnik Popovski. Obiskovalci so si lah-
ko ogledali tudi razstavo, na kateri je 
bilo prikazano delovanje društva.

Začetek delovanja društva je bil že v letu 
1968, ko se je ustanovilo Medobčinsko 
društvo telesnih invalidov Celje. V tem 
društvu je delovalo tudi Društvo inva-
lidov – podružnica Žalec, ki sta jo usta-
novila Franc Lužnik in Ivan Otavnik.  Da 
bi pospešili reševanje problemov, so 

leta 1970 ustanovili samostojno društ-
vo Društvo invalidov občine Žalec. Leta 
1998 se je društvo preimenovalo v Med-
občinsko društvo invalidov Žalec in od 
takrat pokriva šest občin Spodnje Savinj-
ske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec. Danes šteje 
1325 rednih članov invalidov in 495 pod-
pornih članov. Kot invalidska organizaci-
ja delovnih invalidov in oseb s telesno 
okvaro so lahko ponosni na svoje delo 
in na člane, ki so pripravljeni soobliko-
vati društvo. Medobčinskemu društvu 
invalidov Žalec želimo pri njihovem de-
lovanju veliko uspeha in čim manj težav 
na njihovi poti. 

kOnČana ObnOVa POŠkODOVanEga ODsEka lOkalnE CEsTE PraPrEČE- lIPa
V novembru je potekala prepotrebna obnova poškodovanega odseka lokalne ceste 
Prapreče-Lipa od križišča za Merinco v smeri Lipe v dolžini približno 320 m. Urejeno 
je bilo odvodnjavanje zalednih in meteornih voda, izdelan je bil tamponski ustroj v 
debelini okoli 30 cm in položena asfaltna prevleka v debelini 6 + 3 cm. 

Obnovo je izvajalo podjetje Gradnje Žveplan d. o. o. iz Celja, ki je bilo kot najugod-
nejše izbrano v postopku javnega naročanja. Vrednost obnove, ki se v celoti finan-
cira iz občinskega proračuna, znaša 61.155,52 evrov. 

V času obnove je bil odsek zaprt za ves promet, zato se vsem udeleženim zahvalju-
jemo za izkazano potrpežljivost.

ZGODILO SE JE ...
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ABONMA 2015/2016

sobota, 5. december 2015, ob 10.00 

NOVOLETNA.NET
Najlepša praznična predstava, ki nam pokaže, kaj je zares 

pomembno.

OTROŠKI ABONMA

Gledališče KU-KUC Lendava

sobota, 12. december 2015, ob 19.30 

OH, TEATER
monokomedija 

GLEDALIŠKI ABONMA

Talija - ustvarjalni laboratorij

Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, TIC VRANSKO (041 919 829), 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

kOnČnO naM JE UsPElO …
Lepa jesen nam je letos omogočila, da 
se veliko gibamo na prostem. Že nekaj 
časa nazaj smo malčki vrtca Vransko 
poskušali priti do Gorice, vendar so bile 
poti preveč blatne za nas, ki smo še 
malo manj spretni pri hoji. Tokrat je po-
novno padla odločitev, da gremo. Lepa 
jesenska idila in potke, posute z veliko 
suhega listja, so nam omogočile, da 
smo veselo in s polno energije prispeli 
do Gorice. Med potjo smo krepili svoja 
čutila: tipali smo smrečje, metali listje v 
zrak, po njem hodili in poslušali, kako 
šumi, se igrali s palicami in z gozdnimi 

plodovi, ki smo jih našli med potjo. 
Na jasi v gozdu smo se malo okrepčali 
in se spočili, da smo zmogli pot nazaj 
do vrtca. Bil je velik gibalni podvig za 
otroke, ki so stari od enega do dveh 
let, in za otroke, ki imajo to »srečo«, da 
velikokrat med hojo uživajo v naročju 
staršev. Verjetno je bil to naš prvi in tudi 
zadnji pohod do Gorice, vendar smo 
prepričani, da jih bo spomladi, ko bodo 
zacvetele prve rožice, ponovno veliko.

Otroci z vzgojiteljicami Brigito, 
Romano in Olgo

JEsEn na IgrIŠČU
Brez čopičev in barv nam je jesen obarvala liste. Zvabila nas je v 
svoj objem. Izkoristili smo jo za igro, ki jo imamo zelo radi. 

Grabili smo listje,  nalagali na samokolnice, vozili na kompostnik, se 
igrali, skratka uživali. Otroci so iz listov naredili predstavo, gradili 
so hotel. 

Jesen smo raziskovali tudi na Gorici, kjer smo opazovali ples listov 
v vetru, jih lovili, se z njimi igrali, hodili po njih in prisluhnili lepim 
zvokom. 

Otroci sk. 5-6 let s Simono Kopitar in Darjo P. Štrajhar   

kO ZgODba POsTanE rEsnIČnOsT
Sprehod po Vranskem za  otroke iz vrtca

V sredo, 11. novembra 2015, smo 
učenci 6. a-razreda, ki smo lansko leto 
sodelovali na festivalu Turizmu po-
maga lastna glava, z mentorico Katjo 
Završnik pripravili prav poseben spre-
hod po Vranskem za otroke iz vrtca. 

Sprehod teče ob zgodbi, ki govori o 
princesi in čudežnem zvončku. 

Otroci iz vrtca so skupaj z vzgojitelji-
cami prišli pred šolo, kjer so spoznali 
lepo princeso, ki jo je zaigrala Jana 
Semprimožnik. Nato pa so ob spreho-
du spoznavali zgodbo in znamenitosti 
Vranskega. 

Princesa je nekega dne pobegnila z 
gradu in se odpravila v vas. Zaslišala je 
čudežni zvok, zato se je odločila, da mu 
sledi. Zvok jo je pripeljal do Schwent-

nerjeve hiše, kjer je spoznala Lavoslava 
Schwentnerja, ko je ravno bral knjigo, ki 
jo mora založiti. Schwentnerja je pred-
stavil Samo Paulič. Princesa in založnik 
sta skupaj iskala zvok, a ker ga nista naš-
la,  sta se odpravila naprej vse do občin-
ske knjižnice, kamor ju je vodil zvok. 
Tam sta srečala prijazno knjižničarko, 
ki jo je zaigrala Lucija Klemen.  Nato so 
skupaj  sledili magičnemu zvoku, ki jih 
je pripeljal pred občinsko stavbo, kjer 
so srečali vrano v vlogi Eve Dobrovnik. 
Tudi s pomočjo vrane jim ni uspelo naj-
ti zvoka, zato so se skupaj odpravili za 
zvokom naprej do cerkve in stare hiše 
za cerkvijo. Tam so princeso prestraši-
li trije duhci: Ana Marija Žilnik, Nives 
Podbregar in Neža Rojnik. Duhci so 
otrokom zastavili uganko: Katera žival 
se skriva na prisekanem smrekovem 
deblu v grbu Vranskega? Ker so otro-
ci pravilno rešili uganko, so jim duhci 
povedali, da se čudežni zvok skriva v 
skrinjici na igrišču za vrtcem. 

Tako  so se vsi skupaj odpravili na igrišče 
za vrtcem, kjer so otroci poiskali skrin-
jico. 

Ko so jo našli, so ugotovili, da se v njej 
skriva zvonček, ki nas je ves čas vabil 
za seboj s svojim milim glasom. Ker so 
otroci našli skrinjico in zvonček, se je 
princesi izpolnila ena želja. Zaželela si je 
princa, ki jo bo popeljal v širni svet. In 
res. Princesa je spoznala princa, ki ga je 
upodobil Žan Šoštar, in skupaj sta odšla 
v širni svet. 

Zgodba se je tako srečno končala. Pri-
povedovali sta jo Saša Semprimožnik 
in Tjaša Marko, za čudežni zvonček 
pa je skrbela Ajda Cizej. 

Otroci iz vrtca so z navdušenjem sledi-
li zgodbi, spoznali nekaj znamenitosti 
Vranskega ter si tako polepšali čudo-
vit jesenski dan.

Katja Završnik
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

kOlEkTIV OŠ VranskO-TabOr na ČEMŠEnIŠkI PlanInI

Ker je zdravje najpomembnejše v 
človekovem življenju, česar se sicer 
zavemo šele takrat, ko ga izgubimo, 
smo se v Osnovni šoli Vransko-Tabor 
pri projektu Promocije zdravja na 

delovnem mestu odločili, da bomo 
dvakrat letno osvojili enega izmed 
vrhov v bližnji okolici. K zdravju poleg 
sopihanja po hribu navzgor veliko pri-
pomore tudi druženje s sodelavci, do-
bra volja in smeh, tega pa je na naših 
pohodih na pretek. 

Tokrat smo si izbrali nekoliko lažjo 
turo, da bi se nam lahko pridružili tudi 
tisti, ki ne zmorejo prevelikih naporov. 
Odločili smo se za Čemšeniško plani-
no, ki slovi po dobri kuhi in prijaznih 
oskrbnikih. Na avtobusni postaji na 
Vranskem se nas je zbralo 14 pohod-
nikov iz Vrtca Vransko in Tabor. Do 

smučišča na Prvinah smo se odpeljali 
s svojimi avtomobili in jo nato skozi 
gozd mahnili do koče na Čemšeniški 
planini, kjer smo si privoščili slasten 
jabolčni zavitek in se naužili sonca, ki 
nas je ves dan prijetno grelo.

Z zavedanjem, da smo naredili nekaj 
dobrega zase, smo se odpravili nazaj 
v dolino in si obljubili, da se zopet 
preizkusimo v vzpenjanju na hrib in 
grizenju kolen na spomladanskem po-
hodu prihodnje leto.

Mateja Remic

PLANINSKI POHOD 

Učenci planinskega krožka od prvega 
do petega razreda smo se v sredo, 
4. 11. 2015,  na pot podali še podnevi, 
po dobri uri hoje in slastni malici iz 
nahrbtnika pa nas je že ulovila tema. 

Komaj smo jo čakali, saj smo imeli vsi 
s seboj svetilke. Svetilke so bile zelo 
različne; ene so svetile daleč, druge 
utripajoče, spet tretje raznobarvno, 
prav vse pa so nam dobro služile. 
Na poti od cerkvice na Taboru proti 
Tešovi smo obsvetili prav vse grmičke 
in videli številne gobe. Hodili smo 
namreč tudi po gozdu, ki je ponoči 
še posebej čaroben. Sredi gozda smo 
vse svetilke ugasnili in in se ozrli proti 
nočnemu nebu, opazovali smo kro-
šnje dreves in jih prepoznavali kljub 
temi, poslušali smo šelestenje listja 
in brnenje letal, ki so potovala kdo ve 
kam. Tudi tekli smo, saj je polno listja 
skrbelo za našo varnost. Pritekli smo 

do Tane. Tam smo opazovali zvezde, 
ki so nam mežikale. Opazili smo tudi 
satelit, ki je le rahlo obsvetljen, zelo 
daleč od nas, potoval proti jugo-
vzhodu. Kako pa smo vedeli, da proti 
jugovzhodu? Čisto enostavno. Noč je 
bila jasna in Veliki voz smo hitro naš-
li, prešteli pet razdalj zadnje stranice 
navzgor in že smo našli zvezdo Sever-
nico, začetnico ročaja Malega voza. 
Ko pa ugotoviš, kje je sever, ni težko 
določiti še juga, vzhoda in zahoda. Ja, 
res smo imeli srečo, da ni kdo zapeljal 
velikega voza pod kozolec. 

Zadovoljni in polni nočnih vtisov smo 
se vrnili pred šolo, kjer so nas že čakali 
starši.

DIŠALO JE PO KOSTANJU
V sredo, 14. 10. 2015, 
smo prostovoljci od-
šli v Naš dom in sta-
novalcem pripravili 
kostanjev piknik. Že 
prej smo  v šoli pri-
pravili kratke točke 
za nastop ter nabrali 
kostanj. V domu smo 

najprej povabili starejše, da se nam pridružijo v jedilnici. Ko 
so se zbrali, smo začeli s kratkim programom. Zastavili smo 
jim nekaj ugank, recitirali pesmice, zaplesali, zaigrali skeč, 
zapeli in zaigrali na harmoniko. Čisto na koncu smo skupaj 
s stanovalci tudi zapeli pesem Mi se imamo radi. Tako smo 
tudi otvorili letošnji kostanjev piknik. Pripravili smo mize, 
razdelili mošt in sok ter stanovalcem pomagali luščiti in lupi-
ti kostanj. Kostanjev piknik je super uspel, zato ga naslednje 
leto zagotovo ponovimo. 
Radi bi se zahvalili  vsem, ki so pomagali, da smo piknik lah-
ko izpeljali.

Jana Semprimožnik, Nives Podbregar, Ajda Cizej, 6. a

CICI POHOD skUPIn 2-3
V četrtek sta se obe 
skupini 2-3 odpravili 
na prvi CICI pohod. 
Pot nas je zanesla 
proti Marelici. Ta pot 
ni tako preprosta, a 
za nas prave CICI po-
hodnike ni bilo težko. 
Med potjo smo opa-
zovali naravo, male 
živali (žuželke) ter 
poslušali zvoke v na-
ravi. Da nam je bila 
pot do vrtca lažja, 
smo se vmes okrepča-
li s sadjem in čajem. 
Komaj čakamo na 
naslednji pohod.

Irena, Polona, Matejka, Katja
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»MEDVEDEk grE V ŠOlO«  V knJIŽnICI PrI MIŠkU knJIŽkU V Ok CElJE 
Naša šola vsako leto pripravi krat-
ko gledališko predstavo, s katero se 
predstavi v knjižnici pri Mišku Knjižku 
v Celju. Na ta način se oddolži knjižni-
ci, ki medknjižnično izposoja knjige za 
učence.

Letos je bila ta predstava kratka igrica 
Medvedek gre v šolo, v kateri so Lara 
Jelen in Nika Granda iz 5. a, Ana Marija 
Žilnik iz 6. a in Zala Križnik iz 7. b, sku-
paj z mentorico Katjo Završnik,  prav 
zabavno oživile štiri gozdne živali: 
medveda, zajčka, miško in sovo. Zgod-
bica nas spomni  na prvi šolski dan, ki 
se ga vsak zelo veseli. Tudi medvedek 
se šole veseli, toda na poti sreča zaj-

čka in miško, ki ga zamotita, da zamu-
di k pouku. K sreči ima razumevajočo 
učiteljico sovo, ki  se z njim dogovori, 
da bo drugič šel naravnost v šolo in 
se bo raje v šoli igral do začetka po-
uka. Mladi gledalci so igrico nagradili 
z bučnim aplavzom, zato so jo naše ig-
ralke še enkrat zaigrale. Po predstavi 
so učenke, skupaj s spremljevalko  
Marijo Završnik, izvedle delavnico z 
obiskovalci, v kateri so si otroci lahko 
izdelali medveda, miško, sovo in zaj-
čka na leseni kljukici. V zahvalo je vsa-
ka prejela znak Miška Knjižka. 

Marija Završnik

PrOJEkT: HEaD In THE ClOUDs
V Osnovni šoli Vransko-Tabor smo se 
letos spomladi prijavili na mednaro-
dni projekt Erasmus+ in bili izbrani s 
projektom Head in the clouds oziro-
ma Glava v oblakih. Smo partnerska 
šola triletnega projekta še sedmim 
šolam po Evropi. Koordinatorica pro-
jekta je Francija, sodelujejo pa še šole 
iz Latvije, Bolgarije, Portugalske, Grči-
je, Slovaške in Španije. V šoli smo tako 
jeseni pričeli z zbiranjem podatkov o 
vremenu in izvedli manjši natečaj, kjer 
so učenci slikali na temo naslova pro-
jekta. Najboljši izdelek smo izbrali za 
izbor logotipa projekta. 

 Prvo projektno srečanje sva opravili 
Maja Jerman in Katja Završnik v vasici 
Oust Marest na severu Francije. Šola 
je majhna, s sedemdesetimi učenci, 
starimi od dveh do desetih let. Učen-
ci so se na prihod učiteljev iz omen-

jenih držav dobro pripravili, znali so 
pozdraviti v vseh jezikih, nam mahali 
z zastavicami, ki so jih sami naredili, 
in pripravili sprejem s himno vsake 
države. S Katjo sva predstavili našo 
šolo in naš kraj. Učencem sva v slo-
venskem jeziku brali in dramatizirali 
kratko pravljico in naučile tudi fran-
coske šolarje, da so malo odigrali. Ves 
teden smo se ukvarjali z meteorologi-
jo, ki je glavna tema našega projekta. 
Primerjali smo podatke o vremenu po 
naših šolah, izdelovali meteorološke 
instrumente za merjenje smeri vetra, 
količino padavin in merjenje moči ve-
tra. Ogledali smo si METEO FRANCE, 
francosko nacionalno meteorološko 
postajo, kjer so nam pokazali vse 
naprave, s katerimi si pomagajo pri 
napovedovanju vremena. V šoli smo si 
en dan vzeli čas tudi za kuhanje z učen-
ci. Tako smo lahko kosilo jedli zelo 

barvito, saj smo skuhali portugalsko 
paradižnikovo juho, slovaške krom-
pirjeve polpete, bolgarsko mešano 
solato, latvijska polnjena pečena  ja-
bolka in slovensko pecivo z orehi. Pe-
civa smo spekli toliko, da so ga lahko 
poskusili tudi starši, ki so po pouku 
prihajali po svoje otroke. Za zaključek 
našega druženja in za trajnost našega 
projekta smo zadnji dan zasadili pri 
šoli osem grmovnic in na vsako pripeli 
zastavo države, sodelujoče v projek-
tu.

Doma v šoli nas sedaj čaka še precej 
dela, vendar smo prepričani, da je 
poznavanje vede, ki jo zajema naš 
projekt, pomembno. Eden glavnih ci-
ljev našega projekta je navdušiti 
dekleta za naravoslovne poklice, ka-
mor spada tudi meteorologija.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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PrVO srEČanJE kUHarJEV OsnOVnE ŠOlE VranskO-TabOr

V šolskem letu 2015/2016 se je ku-
harskemu krožku pridružilo kar 64 

učencev od 2. do 5. razreda. Oktobra 
smo se prvič srečali in spekli jesensko 
pecivo.

Ker je čas jesenskih pridelkov, smo se 
odločili narediti pecivo iz sestavin, ki 
jih najdemo skoraj na vsaki domačiji. 
Učenci so s sabo prinesli jabolka, jih 
olupili in naribali. Orehe so najprej str-
li s kladivi, nato prebrali in zmleli. To 
precej glasno opravilo je bilo učencem 
zelo všeč. Ob prebiranju orehov smo 
seveda žvižgali, zapeli pa smo tudi 

kakšno ljudsko. Vse ostale sestavine 
so učenci dodali jabolkom in orehom 
ter dali v pečico. Med čakanjem na 
slastno pecivo so zapisali recept in 
pecivo poimenovali po svoji zamisli. 
Vse smo lepo pospravili in pomili, na 
koncu vzeli vsak svoj kos peciva in 
zadovoljni odšli domov. Učenci lah-
ko ta preprost recept uporabijo tudi 
doma in razveselijo še ostale družin-
ske člane.

Pa dober tek!

MLADI PLANINCI NA POHODU
V petek, 23. 10. 2015, smo  se planin-
ci iz Vrtca Vransko odločili, da bomo 
izkoristili lepo sončno popoldne in se 
odpravili na prvi pohod v tem šolskem 
letu. Zbrali smo se na igrišču pred vrt-
cem, kjer smo najprej preučili zemlje-
vid, na katerem smo imeli začrtano 
pot, ter ugotavljali, v katero smer se 
bomo odpravili. Pomagali smo si tudi 
s kompasom. 

Odpravili smo se južno in vzhodno 
od vrtca. Prečkali smo most čez avto-
cesto in se skozi gozd odpravili do 
naselja Brode, nato pa mimo čistilne 
naprave nazaj do vrtca. Med potjo 
smo večkrat vzeli v roke zemljevid in 
ugotavljali, kje smo in v katero smer 
se moramo podati. 

V gozdu smo premagovali naravne 
ovire: skakali čez korenine, plezali 

čez podrta drevesa, se izogibali vej. 
Opazovali smo drevesa, jih spoznavali 
po listih in plodovih. Iskali smo gobe 
ter nabirali kostanj. Še pod vtisom 
doživetega in polni energije smo se 
vrnili do vrtca, kjer so nas že čakali 
starši.       

Katja Rotar in Mateja Remic

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

LJUBLJANSKI MARATON
V šolskem letu 
2015/16 smo si na 
naši šoli zadali dva 
prednostna cilja, 
in sicer GIBANJE 
IN SPOŠTLJIVOST. 
Vsi vemo, kako je 
gibanje pomem-
bno za zdrav 
razvoj, in prav 
zato se trudimo 

učence spodbujati k dejavnostim, ki so povezane z giban-
jem. Učencem ponujamo obilo šolskih in obšolskih šport-
nih aktivnosti. V letošnjem letu smo izvedli že dva športna 
dneva. Na teku po občini Vransko smo zabeležili visoko 
udeležbo učencev. Prireditev je bila dobra promocija teka, 
saj so organizatorji poskrbeli za naše domače tekače, ki so 
otroke še dodatno motivirali. Kot vsako leto smo se tudi 
letos potrudili in učencem omogočili nadstandardno de-
javnost - udeležbo na Ljubljanskem maratonu. Trije učitelji 
smo svoj prosti čas namenili spodbujanju naših učencev na 

tako veliki prireditvi. Prijavili smo 
17 učencev. V soboto, 24. 10. 2015, 
smo se odpeljali po stari cesti v 
Ljubljano. Tako smo lahko opa-
zovali naravo in kraje, ki vodijo v 
našo prestolnico. Pot je bila za-
nimiva, saj smo lahko na pašnikih 
vse do Domžal videli konje, koze, 
ovce, krave in škotsko govedo. 
Sončna sobota je bila prava tudi 
za kmete, ki so orali, kosili in gno-
jili svoja posestva. 

Potem pa Ljubljana, več tisoč učencev in otrok, zbranih v 
centru mesta, pripravljenih na tek. 

Naši učenci in učenke so dobro tekli in za sodelovanje pre-
jeli majico, priznanje in medaljo.

Po teku smo si ogledali še nekaj znamenitosti mesta, po-
tem pa zadovoljni odšli domov.

 Čestitke vsem sodelujočim!
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. november 2015          Številka 51/2015 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 

ZAPISNIKI 
 
2.  ZAPISNIK 8. redne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
3.  Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko 2015/16 
 

A K T I 

1.  Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF UPN4 uradno prečiščeno besedilo  
in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 53/10, 17/2010 in Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko, št. 21/12) je Občinski svet  Občine Vransko na 8. redni seji 
dne 27. 10. 2015 sprejel 

 
O D L O K  

o  rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2015 (Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko,  št. 44/2014 z dne 24.12.2014) tako, da se glasi:  

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans  
proračuna 2015  

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

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI 

   
2.580.602 
1.966.714 
1.729.290 
1.488.670 

191.510 
48.810 

300 
 

237.424 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 
711 Takse in pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
  

73 PREJETE DONACIJE                                         
730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI                                   

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
  

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

118.224 
 

2.700 
2.500 
3.000 

111.000 
 

48.400 
37.000 

              11.400 
 
   

0   
0   

                       0 
 

565.488   
            565.488   

 
 

2.453.802 
961.795 

            180.426   
23.818 

 
665.358 
28.740 
63.453 

 
960.243 
31.786 

505.232 
 

75.036 
 

348.189 
 

501.000 
501.000 

 
  30.764 
16.123 

 
14.641 

 
126.800 
126.800 

   
 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2015  
v EUR 

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

0 
 
 

0 
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750 Prejeta vračila danih posojil 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 

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

440 Dana posojila 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 
443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti 
 

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

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 

2015  
v EUR 

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

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

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

 

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

   
60.000 

            60.000  
            60.000  

   
 201.792   

          201.792 
          201.792 

 
         - 14.992 

 
   
 

- 141.792 
   

       - 126.800 
 
 
   
 

           15.614 
 
 

 

2. člen 
 (splošna proračunska rezervacija) 

 
3. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2015 znašajo 
9.000,00 EUR.« 
 

3. člen 
(proračunski sklad) 

 
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po 
ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2015  oblikuje v višini 54.452,89  
EUR.  
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče. 
 

Proračunski rezervni  sklad v letu 2015 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic  nesreč  v višini  199.204,18  EUR. 
 

4. člen 
 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2015 
(Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 44/2014 z 
dne 24.12.2014) ostanejo nespremenjene. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2015                                           Župan Občine Vransko 
Vransko, 27. 10. 2015                                      Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

2.  Zapisnik 8. redne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K  
8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v 

torek 27. oktobra 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, Vid 
Križnik, Sonja Cencelj in Monika Ferme 

Opravičeno odsotni svetniki oz. svetnice: Ksenija Rovan Krivec in  
Alenka Lebeničnik 

Ostali navzoči: Občina Vransko: Franc Sušnik, župan, OU:  Marija 
Jerman, Suzana Felicijan Bratož in Mateja Godler, SOU: Petra 
Slatinšek 

Ostali opravičeno odsotni:  
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec: Jolanda Železnik 
- JSKD, OI Žalec: Marko Repnik 
- OŠ Vransko-Tabor: Majda Pikl 

Mediji: Novi Tednik 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 9 
članov občinskega sveta. 

• Sprejem dnevnega reda 

Župan predlaga razširitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti nova 
točka 7 dnevnega reda, ki se glasi: »Pogoji in merila za vrednotenje 
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna občine Vransko. 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni, zato sledi 
glasovanje za razširitev dnevnega reda z novo točko 7: 
- 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 100 
Občinski svet Občine Vransko sprejme razširitev dnevnega 
reda 8. redne seje z novo točko 7»Pogoji in merila za 
vrednotenje kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna občine Vransko. 



13

URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                           Številka 51/2015 – 30. 11. 2015 

 

3 | S t r a n  

 

Sledi še glasovanje za sprejem dnevnega reda: 
- 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 101 
Sprejme se naslednji dnevni red 8. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 
22.9.2015 in 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 6.10.2015 
do 8.10.2015 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015 
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – 
osnutek/predlog 
5. Lokalni programa KULTURE za obdobje 2015-2020 
6. Letni program KULTURE v Občini Vransko za leto 2016 
7. Pogoji in merila za vrednotenje kulturnih društev in kulturnih 
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko. 
8. Pristop k podpisu »Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov« 
9. Razno 

Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 7. redne seje z dne 
22.9.2015 in 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 6.10.2015 
do 8.10.2015  

Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. Sledi glasovanje 
za potrditev zapisnika: 

1.   7. redne seje z dne 22.9.2015: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 102 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 7. redne seje z 
dne 22.9.2015, v predloženem besedilu. 

2.   3. korespondenčne seje, ki je potekala od 6.10.2015 do 
8.10.2015: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 103 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 3. 
korespondenčne seje, ki je potekala od 6.10.2015 do 8.10.2015, 
v predloženem besedilu. 

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Marjan Pečovnik 
- Kašna je možnost postavitve ogledala za boljšo preglednost na 
križišču pri stanovanjski hiši Karo Vransko 129 (JP 992 631 Vransko 
(Cerkev-bloki-Videm)? 

Župan odgovori, da se bo pobuda posredovala Svetu za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. 

b) Anica Jagodič poda pisno pobudo družine Čvan iz Prekope 3a, za 
čiščenje potoka Kisovec. 

Župan pove, da gre v konkretnem primeru za poplavljanje kmetijskih 
zemljišč, gospa se je že obrnila na občino in bila napotena na 
Agencijo za okolje, ki ima pristojnosti za ureditev navedene 
problematike, občina pa trenutno za čiščenje nima denarja. Vloga bo 
odstopljena  Agenciji za okolje. 

c) Sonja Cencelj 
- Kdaj se bodo pričela dela na cesti proti Vologi (LC 490 112 
Prapreče-Lipa)? 

Župan pove, da se bo z deli pričelo v ponedeljek 2.11.2015, 
občanom bodo posredovana tudi obvestila  o zapori ceste. 

- Kdaj se bo pričelo s sečnjo obcestnega drevja na odcepu do 
kmetije Cencelj (GC 093 146 Kapus- Prosivnik) in na relaciji do 
Vologe (LC 490 112 Prapreče-Lipa)? 

Župan pove, da je proti Vologi sečnja že bila opravljena, sam je 
opravil tudi ogled na terenu in je trenutno zadeva urejena, naš 
koncesionar opravlja sečnjo kolikor jim čas dopušča, posredovan bo 
tudi terminski plan predvidene sečnje.  

- Gospod Zdešar je podal pobudo,  da v primeru onesnaževanja 
cestišč pri različnih kmečkih opravilih okoliških kmetov, le- ti 
poskrbijo za vzpostavitev cestišča v prvotno stanje. 

Župan pove, da se občina nahaja na pretežno kmetijskem območju, 
v tem času je tudi povečan obseg kmečkih opravil, zato je potrebno 
malo strpnosti.  V kolikor pa se pojavi večji problem na cestah oz. 
dotičnem cestišču pa je  možnost prijave na pristojen inšpektorat. 
Gospod Zdešar lahko obvestilo oz. pobudo objavi tudi sam na 
MojaObčini.si oz. pripravi obvestilo za Informator. 

- Gospod Zdešar je tudi podal pobudo za čiščenje jarkov, na lokaciji 
od križišča (Sedeljšak) med JP 992 501 in JP 992502 proti 
stanovanjskemu objektu Petek-Dolinšek, v smeri naselja Merinca. 

Župan pove, da zaradi privatnih parcel ob javni poti, pogosto ni 
mogoče očistiti odvodnih jarkov in izpustov. 

č ) Vid Križnik 
- Kakšna je možnost za postavitev dodatne omejitve hitrosti na 
relaciji od gostišča Ančka do naselja Prapreče (LC 490 111 Vransko-
Prapreče)? 

Župan pove, da ja na konkretni relaciji hitrost že omejena (most čez 
Merinščico in prometni znak), se pa bo pobuda posredovala Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

d) Ervin Pepel izpostavi problematiko prehitre vožnje skozi sam trg 
Vransko in možnost postavitve radarja za merjenje hitrosti v trgu 
Vransko. 

Župan pove, da na območju trga Vransko ni nekih hudih prometnih 
nesreč, pri začasno postavljenem radarju pa ni bilo zaznanih velikih 
prekoračitev.  

Ad3 Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015    

Župan poda obrazložitev  in odpre razpravo v kateri sodelujeta 
Marjan Pečovnik in Sonja Cencelj. 

Sledi glasovanje o sprejemu Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2015: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 104 
Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Vransko za leto 2015 v predloženem besedilu. 

Ad4 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – 
osnutek/predlog 

Obrazložitev poda župan in odpre razpravo v kateri sodeluje Jože 
Matko.  

Sledi glasovanje o sprejemu Odloka o proračunu občine Vransko za 
leto 2016 – osnutek/predlog: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 105 
Občinski svet Občine Vransko sprejme predlog Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2016 v 1. branju ter ga 
posreduje v 15 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen 
način, v času od 2.11.2015 do 16.11.2015, v predloženem 
besedilu. 

Ad5 Lokalni programa KULTURE za obdobje 2015-2020 

Župan poda uvodno obrazložitev, besedo preda Suzani Felicijan 
Bratož, ki poda podrobnejšo obrazložitev Lokalnega programa 
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KULTURE za obdobje 2015-2020, nato odpre razpravo v kateri 
sodeluje Jože Matko. 

Sledi glasovanje o sprejemu Lokalnega programa KULTURE za 
obdobje 2015-2020: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 106 
Občinski svet občine Vransko sprejme Lokalni program kulture 
v Občini Vransko za obdobje 2015-2020, v predloženem 
besedilu. 

Ad6 Letni program KULTURE v Občini Vransko za leto 2016 

Župan preda besedo Suzani Felicijan Bratož, ki poda obrazložitev, 
nato odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje. 

Sledi glasovanje o potrditvi Letnega program KULTURE v Občini 
Vransko za leto 2016: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 107 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program kulture v 
Občini Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu. 

Ad7 Pogoji in merila za vrednotenje kulturnih društev in 
kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko. 

Župan preda besedo Suzani Felicijan Bratož, ki poda obrazložitev, 
nato odpre razpravo v kateri nihče ne sodeluje. 

Sledi glasovanje o potrditvi Pogojev in meril za vrednotenje kulturnih 
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine 
Vransko: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 108 
Občinski svet Občine Vransko potrdi  Pogoje in merila za 
vrednotenje programov  kulturnih društev in kulturnih  
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za 
leto 2016, v predloženem besedilu. 

Ad8 Pristop k podpisu »Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov« 

Župan poda obrazložitev in odpre razpravo. V razpravi sodeluje Jože 
Matko. 

Sledi glasovanje o pristopu k podpisu »Sporazuma o izvedbi 
odpusta dolgov«: - 9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 

Župan ugotovi, da je bil sprejet: 
Sklep št. 109 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o pristopu k 
podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov in pooblasti 
župana za podpis Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, v 
predloženem besedilu. 

Ad 9. Razno 
 
/ 

Seja je bila zaključena ob 21.00 

Zapisala                                                           Župan Občine Vransko                        
Mateja Godler l. r.                                           Franc Sušnik l. r.   

 

 

 

O B V E S T I L A 

3. Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko 2015/16 

Cesta   Izvajalec  

LC  R447 - Zaplanina - Volčje jame,  
JP Učakar, JP Dežman – Brvar, JP Krivec,  
JP R447 - Jakov dol - Ferkov, JP Bokal, odcep 
Cencelj, JP R447 – Osredek, JP R447 - Zajasovnik -  
Hrastovec 

Novak Franc  s.p.  
041 720 497 

LC odcep za Ravne – Ravne, JP Podbregar Kajbič Martin       
041 907  454 

LC R447 Trafela - križišče za Ravne, JP Male 
Zahomce - Dolinšek, JP  Zahomce - Bistan - Jerman, 
JP  Juteršek - Ločica – Grabner 

Jerman Rado         
041 264 824 

LC Prapreče - Vologa - Lipa, JP Kale - Drobež,  
GC Orehovec, LC Vransko - Prapreče,  
JP  Merinca, GC Vrhovnik, GC Cencelj, JP 
Sedeljšak, JP Dolinšek,  JP Cencelj, JP Kos,  
JP Zdešar, JP Kovk - Škrabar - Križnik                  

Slapnik Sandi        
041 361 452 

JP Klance - Semprimožnik, JP Klakočovec - Bergant, 
JP sv.Jeronim, JP Pečovnik,  
JP Izlakar, JP Čvan, JP Prilope, JP  Ropas – 
Pestotnik, LC  Vransko - Tešova - Ropasija,  
JP Pečovnik, JP Grabner – Križnik, JP v naselju   
Brode, JP Tešova - Brode, JP Briše - Inde,  
JP Videm - Terčak,  JP Selo,  JP Selski graben,  
LC Brode - trg Vransko -  R 447, LC Čeplje - Pondor 
z odcepi v naselju Čeplje, JP Brode - Mošnik,  
JP Tršča, JP Zajc, JP Brode - Mihevc - povezovalna 
cesta na poligon AMZS, JP na Fabriko,  
JP Prekopa – Blate 

KZ Vransko,  
Skok Martin        
070 810 185 

JP Ropasija, GC Planina, GC Ručgar Pikel Marjan        
5725  542 

vse JP v naselju Vransko, vsa parkirišča,  
JP Podrigel, JP Podgozd, JP Podgorica,  
JP na čistilno napravo, JP Male Prapreče 

Energetika P. 
Kuserbanj        
031 726 876        

LC Šmartno -  Prekopa - Stopnik, JP Vindija, 
JP Vindija - Pečovnik, JP Ribarič, JP Prekopa - 
Vranič - Jevše, JP Prekopa - Jagodič - Stopnik,  
JP Žnidaršič, JP Stopnik - Stari grad - Kuhar,  
JP Prekopa - Čeplje- Stopnik, JP Banovič - Kosem - 
Gregeč, JP Vinogradi, JP Vršnik,  
JP Čeplje obrtna cona - Zbirni center 

Tris, d.o.o. 
Grabnar Alojz       
041 666 302 

 

LC Ropasija - Čreta - koča - Punčuh – Remic Remic Franc          
5725 065 

JP Zg. Limovce, JP Lokan Ferme Anton         
031 760 670 

JP Jevše - Dešnikar - Dolar Kokovnik Ivan      
040 276 835    

JP Sp. Limovce, JP Poljanšek  Cukjati Janez         
041 549 231 

JP Zaplanina - Slapnik, GC Brvar Brvar Milan           
041 955 692 

JP Zahomce Bistan - Dol  pri Taboru,  
JP odcep Ocepek 

Strožič Ivan           
041 794 198  

 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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naPOVEDUJEMO V PraZnIČnEM DECEMbrU:
• torek, 1. 12. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci   
• torek, 1. 12. 2015, ob 18. uri: Delavnica izdelovanja novoletnih voščilnic 
• torek, 15. 12. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• torek, 15. 12. 2015 - 31. 1. 2016, v času odprtosti knjižnice:  ob 150-letnici rojstva L. Schwentnerja: Razstava 

Schwentnerjevih knjižnih izdaj, ki jih hrani domoznanski oddelek MSK Žalec  
• torek, 22. 12. 2015, ob 16. uri: Božiček na obisku 

Vljudno  vabljeni, da se nam pridružite.

20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, smo pričeli z novo sezono branja za odrasle 
savinjčani beremo 2015/16. 

Bodite z nami tudi letos.
(Več na www.zal.sik.si ali osebno v knjižnici.)

knjižne novosti
Za odrasle:
• Guinness world records 2016 
• Sivec, I.: Burja nad mrzlo reko 
• Sivec, I.: Viharnik vrh gora: Moji spomini na Slavka 

Avsenika 
• Podržaj, R.: Simonove priče 
• Kristof, A.: Analfabetka 
• Grunberg, A.: Tirza 
• Punti, J.: Izgubljeni kovčki 
• Enders, G.: Čarobno črevesje 
• Gostečnik, B.: Potice in druge domače slaščice 
• Reed, J. C.: Ohrani ljubezen 
• Byrne, L.: Ljubezen iz nebes 
• Piketty, T.: Kapital v 21. stoletju 
• Pogorevc, P.: Maks, vezni igralec mesta 
• Chapman, G.: Družabno odraščanje 

Mladina:
• Ledeno kraljestvo - DVD 
• Štefan, A.: Svet je kakor ringaraja 
• Freedman, C.: Andrej in Piki 
• Rachle, S.: zbirka Kaj in kako: Naša zemlja, Stari 

Egipt, Dinozavri, Planeti in potovanje po vesolju 
• Remškar, S.: Muca pa nagaja 
• Damm, A.: Obisk 
• Imanova, N.: Podtaknjeno jajce 
• Dowd, S.: Čisti krik 
• Thiery, C.: Gremo v šolo in vrtec 
• Beaumont, E.: zbirka Mali prvaki: Košarka, Jahalna 

šola, Nogomet 
• Rosen, M.: Lov na medveda 
• Disney: Ledeno kraljestvo 
• Goldsmith, M.: Izumi v 30 sekundah 

Mala taščica je slišala, da prihaja zima. Mrzla, pogoltna, strašna gospa. Zaradi nje bodo v tople kraje odletele šte-
vilne ptice, veverica bo lešnike zakopala v zemljo, še pogumen medved se bo raje skril v votlino … Taščica v strahu 
pričakuje zimo. A ko se zjutraj zbudi, jo navduši lesketajoča belina, mehkoba snežink in igrice, ki se jih lahko igramo 
samo na snegu. 

Taščica spozna, da vsak letni čas prinaša priložnosti za veselje. Le opaziti jih moramo. Na to nas bodo opominjale 
taščice iz papirja, ki smo si jih izdelali za domov. 

GREMO TJA, KJER SO PRAVLJICE DOMA 

knJIŽnIČna sTran
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MARTINOV POHOD
V soboto smo bili planinci na Martinovem pohodu v Cirkulanah. Po 
dobrodošlici predsednika PD g. Vilija in aperitivu smo se odpravili 
na pot. V začetku strma pot nas je popeljala po delu Haloz in v 
zadnjem trenutku smo prispeli na zbirno mesto v Cirkulane, kjer 
se je začel Martinov pohod.

Na poti smo se spoznavali s pohodniki, uživali v prijetnem vzdu-
šju, se vmes ustavili na pokušnji domačih dobrot ter v lepo urejeni 
vinski kleti. Spoznali smo, da so Haloze v zadnjih dvajsetih letih 
dosegle velik razvoj.

Ob prihodu v Cirkulane je v dvorani sledil uradni del, “krst moš-
ta”. Ob kulturnem programu je ura tekla hitreje in morali smo se 
posloviti. Obljubili smo, da se v Haloze še vrnemo.

Anton Sitar

NA DOBRI POTI

Košarkarska sezona 2015/16 je v pol-
nem teku. Naši košarkarji vseh selekcij 
kažejo, da se dobro delo in garanje v 
poletnih mesecih obrestuje. Ekipa U-13 
v ligaškem tekmovanju še ne pozna 
poraza in je s šestimi zmagami zanes-
ljivo osvojila 1. mesto v skupini ter se 
bo v nadaljevanju merila z ekipami iz 1. 

SKL. Prav tako so 1. mesto v svoji sku-
pini osvojili fantje U-15 in drugi del tek-
movanja nadaljujejo v 1. SKL, kjer so že 
na svoji prvi tekmi dosegli pomembno 
zmago. Ekipa kadetov (U-17) še čaka 
premierno zmago, vendar pa fantje 
igrajo v konkurenci, ki je v povpreč-
ju najmanj leto starejša, zato si lahko 
v prihodnji sezoni obetamo povsem 
drugačen razplet, saj ekipa ostane ne-
spremenjena. Visoko na lestvici kotira-
mo tudi člani, ki smo v borbi za najvišja 
mesta. Po novem letu se začne sezona 
za dečke in deklice v selekcijah U-11 in 
U-9, tako da bo na košarkarskem par-
ketu Vrane pestro vse do poletja. Še 
vedno je možen vpis v košarkarsko 
šolo za vse osnovnošolce in osnov-

nošolke OŠ Vransko. Treningi poteka-
jo od ponedeljka do petka, takoj po 
končanem pouku (14.45-16.00). Več 
informacij na 031 858 257 (Žan). Prav 
tako pa ste vljudno vabljeni na ogled 
vseh domačih tekem. V tej sezoni lah-
ko na delu spremljate kar šest selekcij 
Vranov.

IZ ŽIVlJEnJa DrUŠTEV
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SMUČANJE V NASSFELDU 
V soboto, 9. januarja 2016, ZKTŠ Vransko 

organizira enodnevno smučanje 
z Vranskega v smučarsko središče  

MOKRINE/NASSFELD (1.300-2.020 m). 
Cena na osebo: 
- odrasli/mladina: 46 EUR 
- otroci (2001-2009): 29 EUR 

Prijave zbiramo do 6. 1. 2016. 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko 

tel.: 041 238 749, 03 703 12 10 

NE SPREGLEJTE
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sVETOVnI Dan ČEbEl ZDrUŽUJE slOVEnCE In POVEZUJE sVET

Čebele in ostali opraševalci so 
za življenje ljudi zelo pomem-
bni. Od opraševanja je odvis-
na kar tretjina pridelane hrane 
na svetu in čebele imajo med 
vsemi opraševalci najpomem-
bnejšo vlogo. Z opraševanjem 
opraševalci omogočajo kmetij-
sko proizvodnjo, ki zagotavlja 
varno preskrbo s hrano, čebele 
pa poleg tega s svojimi visoko 
hranljivimi izdelki pomem-
bno prispevajo še k izboljšanju 
kvalitete prehrane za ljudi.

Čebele imajo preko opraševan-
ja pozitivne učinke na celoten 
ekosistem in z njim poveza-
nim ohranjanjem biotske raz-
novrstnosti v naravi. Biotska 
raznovrstnost je ključnega 
pomena za razvoj in ohranjanje 
naravnega okolja. Med drugim 
nam zagotavlja hrano, kisik, 
čisti vodo in zrak, stabilizira 
vreme in podnebje ter poma-
ga pri sposobnosti prilagaja-
nja na spremembe. Čebele so 
poleg tega tudi dober bioin-
dikator razmer v okolju. Preko 
opazovanja njihovega razvoja 
in zdravstvenega stanja lahko 
ocenjujemo, kdaj se v določe-
nem okolju nekaj dogaja in 
kdaj je potrebno ukrepati. Če 
na opozorila ne reagiramo 
pravočasno, so lahko kasnejše 
posledice še večje. 

V zadnjem obdobju so, pred-
vsem na območjih z inten-
zivnim kmetijstvom, čebele 
in ostali opraševalci vse bolj 
ogroženi. Njihov življenjski 
prostor se spreminja in krči, s 
tem pa so razmere za njihovo 
življenje in razvoj vse slabše. 
Medovitih površin je zaradi vse 

večjih površin monokultur in 
spremenjene ter intenzivnejše 
tehnologije pridelave travinja 
vse manj in še te nudijo čebe-
lam potrebno hrano le v krajših 
obdobjih in zmanjšani pestrosti 
kot nekoč. 

V okviru prizadevanj za zaščito 
čebel ima pomembno vlogo 
ozaveščanje javnosti o pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov. 
Zato bo Republika Slovenije, na 
pobudo Čebelarske zveze Slo-
venije, Organizaciji združenih 
narodov predlagala, da 20. maj 
razglasi za SVETOVNI DAN ČE-
BEL. 20. maj smo predlaga-
li, ker je to dan, ko se je rodil 
Anton Janša (1734-1773), ki je 
poznan kot začetnik moderne-
ga čebelarstva in eden takrat-
nih najboljših poznavalcev 
čebel. Bil je prvi učitelj moder-
nega čebelarstva na svetu, saj 
ga je že cesarica Marija Terezija 
imenovala za stalnega učitelja 
čebelarstva na novi čebelarski 
šoli na Dunaju. Njegovo delo 
in življenje je opisano v mnogih 
čebelarskih knjigah, med dru-
gim tudi v knjigi Svetovna 
zgodovina čebelarjenja, ki je bila 
izdana v letu 1999. 

Do sedaj so pobudo podprle že 
številne organizacije in posa-
mezniki. Med drugim je pobu-
do, v okviru 44. čebelarskega 
kongresa APIMONDIA 2015 v 
Južni Koreji, podprla tudi naj-
večja svetovna čebelarska or-
ganizacija Apimondia. Pobuda 
združuje različne organizacije, 
posameznike in tudi različne 
politične stranke, saj jo z vesel-
jem podprejo skoraj vsi, ki se z 
njo seznanijo. 

NE SPREGLEJTE

Zastava Svetovni dan čebel z logotipom 
pobude v sredini ter logotipoma mednarodne 
čebelarske organizacije APIMONDIA in lokalne 

čebelarske zveze, v tem primeru ČZS.

Ker želimo, da pobudo podprejo in se z njo še 
bolje seznanijo tudi slovenski čebelarji in osta-
la zainteresirana javnost, bodo v mesecih od 
decembra 2015 do marca 2016 predsednik ČZS 
g. Boštjan Noč z zaposlenimi s prepoznavnim 
vozilom obiskali vsa čebelarska društva v 
Sloveniji in o pobudi informirali prisotne. Na 
dogodke bodo povabljeni župani, znane oseb-
nosti in še kdo z določenega območja, ki bo 
želel v okviru dogodka pobudo podpreti. O 
terminu obiska bodo čebelarska društva ob-
veščena, z njimi bo dogovorjena lokacija obis-
ka in morebiten program. Informacije bodo 
posredovane tudi lokalnim medijem, ki bodo 
lahko informirale krajane, da se bodo srečanj 
udeležili in na ta način podprli prizadevanja 
ČZS.  

 dr. Peter Kozmus,
Čebelarska zveza Slovenije 

Znak akcije Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezu-
je svet z logotipi partnerjev, v okviru katere bo predsednik 
ČZS g. Boštjan Noč z zaposlenimi obiskal vsa ČD po Sloveniji.

Čebelnjaki so posebnost slovenskega čebelarstva. 
S svojo podobo bogatijo kulturno krajino.
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NE SPREGLEJTE

ObVEsTIlO O bOTrIH Za sOFInanCIranJE 
NAKUPA GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO

Občinsko poveljstvo občine Vransko in Občina Vran-
sko sta prišla do zaključka, da potrebuje PGD Vransko 
za izvajanje javne gasilske službe novo gasilsko vozilo 
s cisterno GVC-16/25 (2500 l vode), vključno z opremo, 
ki je tipizirana po standardih Gasilske zveze Slovenije. 
Staro gasilsko vozilo s cisterno (Zastava) je letnik 1980 
in z njim PGD Vransko kot osrednje občinsko gasilsko 
društvo ne more več učinkovito zagotavljati varnosti 
pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami. 
Novo gasilsko vozilo stane 217.000 evrov brez opreme, 
ki jo zahteva tipizacija. Ta se dodatno ocenjuje še na pri-
bližno 15.000 evrov. Občina Vransko je za nakup nove-
ga gasilskega vozila zagotovila sredstva v višini 180.000 
evrov. Preostalo finančno breme je ostalo na društvu in 
dobrodelnih botrih. Načrtujemo, da bomo vozilo brez 
opreme prejeli aprila 2016, do takrat pa nameravamo 
zbrati vsaj preostalih 37.000 evrov, kar pa zagotovo ni 
enostavno delo, zato bomo potrebovali pomoč obča-
nov. Praviloma so gasilci tisti, ki vam nudijo pomoč, pri 
financiranju opreme za izvajanje gasilske službe pa po-
trebujemo vašo pomoč mi. 
Glede na situacijo, v kateri smo se glede na dotrajano 
staro gasilsko vozilo s cisterno znašli, vas obveščamo, 
da smo določili za posebno radodarne posebna imena, 
ker se jim želimo zahvaliti na prav poseben način. Tisti, 
ki bodo prispevali v višini: 
• najmanj 150 evrov, bodo bronasti botri; 
• najmanj 300 evrov, bodo srebrni botri; 
• najmanj 500 evrov, bodo zlati botri in 
• najmanj 1000 evrov, bodo diamantni botri. 

Vam pa prepuščamo, ali boste sofinancirali nakup v obli-
ki donatorstva (darila), ki je najbolj običajen način, ali pa 
v obliki sponzorstva. 
V teh časih je težko zagotoviti tolikšne zneske naen-
krat, zato bomo prvi obrok pobirali v mesecu decem-
bru, ko vas bomo obiskali in vam podarili koledarje 
za leto 2016, drugi obrok pa v mesecu marcu 2016, ko 
vas bomo znova obiskali. Vsak pa bo lahko svoj dar ne-
posredno prispeval tudi na bančni račun društva: SI56 
6100 0001 1497 563 (DELAVSKA HRANILNICA d. d. LJU-
BLJANA) s pripisom »nakup vozila in opreme«. Za po-
drobnejše informacije lahko pokličete na telefon 040 
530 251. 
Verjamemo, da bomo slavnostni prevzem vozila izved-
li skupaj in se veselili uspešno zaključenega projekta. Z 
gasilskim pozdravom »NA POMOČ«. 

PGD VRANSKO 
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KDAJ SI MORAMO uREDITI STALNO PREBIVALIŠČE?

Odkar obstaja človeštvo, se ljudje 
selimo iz različnih vzrokov, največkrat 
zaradi želje po boljšem življenju. 
Selimo se lahko dnevno, le za nekaj 
ur, ker odhajamo v drug kraj, npr. na 
delo, v šolo, po opravkih, lahko pa se 
selimo oz. naselimo za daljši čas ali za 
vedno. V Zakonu o prijavi prebivališča 
je zapisano, da je stalno prebivališče 
naselje, kjer se posameznik naseli z 
namenom, da v njem stalno prebiva, 
ker je to naselje središče njegovih 
življenjskih interesov. 

Stalno prebivališče smo po zakonu 
dolžni prijaviti, kadar se v nekem naselju 
stalno naselimo ali spremenimo naslov 
stanovanja. Da to storimo, imamo časa 
8 dni po naselitvi, tujci pa od vročitve 
dovoljenja za stalno prebivanje. 
Posameznik si prijavo stalnega 
prebivališče lahko uredi sam na kateri 
koli upravni enoti ali krajevnem uradu 
na območju RS ali preko enotnega 
državnega portala e-uprave s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom. 
Prijavo prebivališča posameznika lahko 
s pooblastilom opravi tudi tretja oseba. 

Za posameznika, mlajšega od 18 
let, ali posameznika, ki ni poslovno 
sposoben, prijavo prebivališča opravijo 
starši ali skrbniki oziroma tisti, pri 
katerih tak posameznik stalno prebiva. 
Roditelj prijavi stalno prebivališče 
novorojenčka z izpolnitvijo obrazca 
za prijavo stalnega prebivališča v 
porodnišnici. Porodnišnica posreduje 
obrazec upravni enoti, ki uredi prijavo 
stalnega prebivališča. Prijava stalnega 
prebivališča velja od datuma rojstva 
novorojenčka. Prijava prebivališča 
namreč omogoča državi in njenim 
organom, da prek tega naslova 
z vami vzdržujemo komunikacijo 
in zagotavljamo izvrševanje vaših 
dolžnosti, vi pa lahko iz tega naslova 
uresničujete določene pravice (volilna 
pravica, pravice iz socialnega varstva,  
povračilo stroškov prevoza …). 
  
Kdor prijavlja stalno prebivališče 
osebno na upravni enoti ali krajevnem 
uradu, mora priložiti veljaven osebni 
dokument, opremljen s fotografijo, in 
dokazilo, da ima pravico do prebivanja 
na naslovu, ki ga prijavlja. Kot dokazilo, 
da ima pravico do prebivanja na 
naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, 
najemna ali podnajemna pogodba ali 
pisno soglasje lastnika oziroma enega 
od solastnikov stanovanja oziroma 

upravljavca nastanitvenega objekta, 
pri čemer soglasja lastnika ni potrebno 
overiti. Če je nepremičnina, na naslovu 
katere želi stranka prijaviti prebivališče, 
vpisana v register prostorskih enot, 
ni treba dokazovati lastništva te 
nepremičnine, saj te podatke pridobi 
upravna enota po uradni dolžnosti. 
Če pa v registru prostorskih enot 
ni naslova stavbe, na katerega se 
posameznik prijavlja, mora ta ob prijavi 
poleg naslova stavbe navesti tudi 
številko stavbe iz katastra stavb. 
  
V primeru tako imenovane e-prijave 
stalnega prebivališča mora posameznik 
po elektronski pošti poslati elektronsko 
podpisan in izpolnjen obrazec za 
prijavo in skenirano dokazilo o pravici 
do prebivanja na naslovu. Upravna 
enota preveri identiteto posameznika 
na podlagi uradnih evidenc, pravilnost 
naslova in ustreznost dokazil o pravici 
do prebivanja na prijavljajočem naslovu. 
Po evidentiranju prijave prebivališča 
upravna enota izda posamezniku 
potrdilo o prijavi stalnega prebivališča 
ali ga pošlje po redni pošti. 
  
Urejanje prebivališča je brezplačno, je 
pa po spremembi stalnega prebivališča 
potrebno menjati  identifikacijske 
dokumente, s čimer pa so povezani 
stroški. Novo osebno izkaznico, 
potni list in vozniško dovoljenje 
si morate urediti v roku 30 dni od 
nastale spremembe, novo prometno 
dovoljenje pa v roku 15 dni od 
spremembe. Sprememb stalnega 
prebivališča vam ni potrebno javiti na 
Zavod za zdravstveno zavarovanje, 
Finančni upravi RS, saj so spremembe 
evidentirane v Centralnem registru 
prebivalstva, do katerega dostopajo 
navedeni organi, morate pa 
spremembo sporočiti npr. banki, 
zavarovalnici.   
  
V tej zvezi velja omeniti tudi obveznost 
posameznika, ki namerava odpotovati 
z območja Republike Slovenije za več 
kot tri mesece. Ta mora svoj odhod 
prijaviti pristojni upravni enoti, preden 
odpotuje. Svojo vrnitev v Republiko 
Slovenijo prijavi v osmih dneh po 
prihodu. Posameznik se ob prijavi 
odhoda v tujino lahko odloči, ali bo 
obdržal naslov stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji ali pa se bo za 
stalno odselil v tujino. Če ste davčni 
zavezanec, pa ste dolžni navedeno 
spremembo sporočiti tudi Finančni 

upravi Republike Slovenije. Navedene 
spremenjene okoliščine namreč 
lahko vplivajo na rezidentski status 
posameznika za davčne namene. Za 
več informacij vam svetujemo, da  
vzpostavite stik s Finančno upravo 
Republike Slovenije. 
  
Naslov stalnega prebivališča je vezan 
na gospodinjstvo. To je skupnost 
posameznikov, ki izjavijo, da stalno 
prebivajo skupaj in skupaj porabljajo 
dohodke za zagotavljanje osnovnih 
življenjskih potreb. Za gospodinjstvo 
se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da 
prebiva sam v ločeni stanovanjski enoti 
ali kot podnajemnik v delu te enote in 
sam porablja odhodke za zagotavljanje 
osnovnih življenjskih potreb. Zahtevo 
za izdajo tovrstnega potrdila lahko 
upravičenec vloži na kateri koli upravni 
enoti. 
  
Na koncu, a ne nazadnje, želimo 
izpostaviti življenjske situacije, 
povezane s stalnim prebivališčem, v 
kateri se znajdejo lastniki nepremičnin. 
Kaj storiti, ko želijo osebo odjaviti z 
naslova stalnega prebivališča, ker le-ta 
dejansko ne živi več na tem naslovu, 
stalnega prebivališča pa ni spremenila? 
V tovrstnih primerih lastnikom 
nepremičnine svetujemo, da podajo 
na upravno enoto,  kjer ima oseba 
prijavljeno stalno prebivališče, predlog 
za ugotavljanje dejanskega stalnega 
prebivališča (vlogo najdete na spletni 
strani UE Žalec pod zavihkom obrazci). 
Nakar upravna enota v postopku 
pozove posameznika, da izpolni 
obveznost glede prijave stalnega 
prebivališča. V primeru, da  tega ne 
stori, upravna enota pa ugotovi, da 
se je oseba preselila, ga na podlagi 
dokončne odločbe prijavi na naslov, 
kjer oseba  dejansko živi. 
  
Da se izognete morebitnim težavam, 
predlagamo, da upoštevate določbe, 
ki vam jih v zvezi s prijavno odjavno 
obveznostjo nalaga Zakon o prijavi 
prebivališča. Za dodatne informacije 
smo na Upravni enoti Žalec dosegljivi 
na tel. št. (03) 713 51 25 ali na e-naslovu 
ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter, načelnica

NE SPREGLEJTE
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ne spreglejte

NA BOŽIČNI VEČER, 24. decembra 2015, 
VAS VABIMO  

PRED ŽUPNIJSKO CERKEV NA VRANSKEM  
NA OGLED ŽIVIH JASLIC 
(zgodba Jezusovega rojstva). 

 
 

Uprizoritvi bosta ob 18. in 23. uri. 
 

Občina Vransko           Folklorno društvo Vransko            Župnija Vransko 

NA BOŽIČNI VEČER, 24. decembra 2015, 
VAS VABIMO  

PRED ŽUPNIJSKO CERKEV NA VRANSKEM  
NA OGLED ŽIVIH JASLIC 
(zgodba Jezusovega rojstva). 

 
 

Uprizoritvi bosta ob 18. in 23. uri. 
 

Občina Vransko           Folklorno društvo Vransko            Župnija Vransko 

V oktobru sta se od nas poslovila:  

Toni Brišnik (1932-2015)
Josip Somi (1935-2015)

PRIREDITVE 
v občini TABOR 
v DECEMBRu 2015

sobota, 7. november, ob 15.00
OBISK MIKLAVŽA IN PREDSTAVA MuCA COPATARICA
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh in Društvo žena in deklet občine 
Tabor, 031 762 324)

torek, 22. december, ob 18.00
PRAVLJIČNA uRICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 03 712 12 52)

POSLOVILI SO SE
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DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 12. 2015
10.30 LITERARNO DRuŽENJE Z OSKRBOVANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

1. 12. 2015
18.00

DELAVNICA IZDELOVANJA 
NOVOLETNIH VOŠČILNIC

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

3. 12. 2015
10.00-12.00

Ta veseli dan kulture
OGLED IN VODSTVO PO SCHWENTNERJEVI HIŠI, ET-

NOLOŠKI IN GASILSKI ZBIRKI

Schwentnerjeva 
hiša, Pri Knežari, 

GD Prekopa

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919 829)

3. 12. 2015 
10.30-12.00

Ta veseli dan kulture
IZDELOVANJE BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC

Schwentnerjeva 
hiša

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

3. 12. 2015
18.00

Ta veseli dan kulture
POHuJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI, 

bralna uprizoritev Literarnega društva LIvRA Vransko

Schwentnerjeva 
hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919 829)

5. 12. 2015
10.00 TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TuRNIR V ODBOJKI Športna dvorana 

Vransko
Športno društvo Vransko 

(031 283 113)

5. 12. 2015
10.00

Otroški abonma
NOVOLETNA.NET

Kulturni dom 
Vransko

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

11. 12. 2015
17.30

Ponudba izven abonmaja
MY FAIR LADY

odhod izpred 
Športne dvorane 

Vransko

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

12. 12. 2015
19.30

Gledališki abonma
OH, TEATER

Kulturni dom 
Vransko

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

15. 12. 2015
v času odprtosti 

knjižnice

Ob 150-letnici rojstva L. Schwentnerja
RAZSTAVA SCHWENTNERJEVIH KNJIŽNIH IZDAJ, 

ki jih hrani domoznanski oddelek MSK Žalec

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica Vransko 
(03 703 12 80)

15. 12. 2015
18.00 PRAVLJIČNA uRA S POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80)

16. 12. 2015
Varuhinja človekovih pravic na Vranskem
POGOVOR Z VARuHINJO IN SVETOVALCI 

TER PRIJAVA KRŠITEV 
Občina Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

18. 12. 2015
17.00

Lutkovna igrica
NAJPRISRČNEJŠI VELIKAN pod kostanji

Vrtec Vransko in 
Literarno društvo LIvRA 
Vransko (070 569 604)

22. 12. 2015 
16.00 BOŽIČEK NA OBISKu Občinska knjižnica 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko 

(03 703 12 80)

23. 12. 2015 
17.00 PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROVANJEM Športna dvorana 

Vransko
Občina Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

24. 12. 2015 
    18.00 in 23.00 ŽIVE JASLICE pred župnijsko 

cerkvijo
Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

25. 12. 2015
17.00 NOČNI POHOD NA ČRETO start pred 

občinsko stavbo
PD Vransko

(041 464 185)

26. 12. 2015
17.00

PRIREDITEV V POČASTITEV 
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Kulturni dom 
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

27. 12. 2015
17.00

Božični koncert
PESEM BOŽIČNE NOČI cerkev sv. Mihaela KD Vransko

(051 262 485)

28.-30. 12. 2015
17.00

Zimska pravljica v treh delih
ZVEZDICA ZASPANKA pod kostanji Literarno društvo LIvRA 

Vransko (041 873 080)

31. 12. 2015
8.00 SILVESTRSKI POHOD start pred 

občinsko stavbo
PD Vransko

(041 464 185)
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božično-novoletni koncert

petek, 8. januar 2016, ob 19.30

SLOVENSKI OKTET

v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem

Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja 
za najbolj reprezentativen slovenski moški vokalni komorni ansambel. Osnovno 

poslanstvo okteta je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe.

V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo preko 40 
pevcev. Vsi so čutili izjemno predanost in pripadnost narodu, ki so ga nosili v 

imenu. Nekateri od njih so bili vodilni slovenski solisti svoje generacije in so nas-
topali v največjih koncertnih in opernih hišah doma in po Evropi, drugi so bogatili 

zven okteta s svojo ljudskostjo, neposrednostjo in toplino.

V teku let je odličnost sestava vzdrževalo in usmerjalo pet umetniških vodij: Janez 
Bole, dr. Valens Vodušek, Darijan Božič, Anton Nanut in dr. Mirko Cuderman. Od 
leta 2008 je njegov umetniški vodja Jože Vidic, prvak Slovenskega narodnega gle-

dališča Opera in balet Ljubljana.

Na petkovem večeru se bo sestav: Vladimir Čadež, Tim Ribič, Marjan Trček, Janez 
Triler – tenor, Jože Vidic, Darko Vidic – bariton, Janko Volčanšek, Matej Voje – bas 

predstavil z božično-novoletnimi skladbami. 
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Cena do 31. 12. 2015: 10 evrov
Prodaja vstopnic: TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša), www.mojekarte.si


