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Rafaela Vransko, KD Vrani Vransko, Tone Tavčer

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 31. 3. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 3. 2017 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

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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Moje življenje ni bilo lahko, saj mi je usoda poleg dobrih stvari 
namenila tudi veliko gorja. Pokopala sem namreč hčerko in 
moža. A stvar, za katero sem se odločila sama, je odhod v dom. 

Vem, da sem se odločila prav, čeprav so najbližji temu naspro-
tovali. Imam pet vnukinj in sina, ki z družino živi le pol ure od 
Našega doma. Vsak teden me obišče, z obiski pa me preseneča-
jo tudi vnukinje in sovaščanke. Ker sem še gibljiva in lahko zase 
skrbim sama, je življenje v domu toliko lepše. Malo sem že po-
zabljiva, zato mi veliko pomeni, da nimam skrbi glede zdravil 
in zdravnika, oblačila imam oprana, sobo pospravljeno in kuha-
rice pripravljajo zelo dobro hrano. Rada se vsak dan odpravim 
na sprehod s palicami. Dolžino prilagodim vremenu in svojemu 
počutju, a če sprehoda nimam, mi nekaj manjka. Lepa doživetja 
so druženja s prostovoljčki iz OŠ Vransko, ki se nam predstavijo 
s plesi, skeči in petjem. Naša delovna terapevtka Katja pa nam 
večkrat pripelje tudi razne vokalne skupine, s katerimi prepe-
vamo stare domače pesmi. Veliko mi pomeni druženje ob ka-
vici, telovadba, skupina za urjenje spomina in ostale skupinske 
urice, ki se jih udeležujem skupaj s sostanovalci. Med sabo smo 
prijazni in imamo se luštno.

Rozi Strasser (stanovalka Zavoda sv. Rafaela Vransko)

Pisma bralcev / Zgodilo se je ...

ZahVala
Na lep zimski četrtek so naši učenci dobili novo, svetlo in veliko 
knjižnico. Ob odprtju so si jo lahko vsi obiskovalci dobro ogle-
dali. Po ogledu knjižnice se je vsem zbranim odprl pogled na ve-
liko mizo z raznovrstnimi dobrotami, ki so mamljivo dišale. Kot 
že velikokrat ob podobnih slovesnostih so nas naše sodelavke 
iz kuhinje znova presenetile. Z dobro voljo in natančnostjo so 
ustvarile slastne dobrote. To so kozaške kape, popsi, ladjice, 
kokosove kocke, čokoladna salama, šahovnica in še bi lahko 
naštevala. Pridne roke, ki so vse to ustvarile, so imele: Zden-
ka Goropevšek, Anja Krivec, Milka Ribič, Helena Novak, Betka 
Čakš, Zinka Strožič in Liljana Ribič. Tudi učenci so priskočili na 
pomoč. V okviru izbirnega predmeta, ki ga vodi mentorica Joži-
ca Pečovnik, so izdelali kokosove in rafaelo kroglice.

Pohvaliti pa moramo tudi nekatere naše dobavitelje, kot so  
Brglez, d. o. o., Pekarna Pečjak, d. o. o., in B-Forma, d. o. o., ki 
so nam ponudili svoje izdelke.

Ne smemo pa pozabiti na naše skrbne snažilke in hišnika, ki so 
vse prostore pripravili in nato skrbno počistili in uredili.

Zagotovo obstaja v slovarju kakšna mogočnejša beseda kot le 

»hvala«! Saj ta nikakor ne more izraziti vsega, kar ste nam nudili 
ob tem velikem dogodku.

Zato se vam v svojem imenu iskreno zahvaljujem za vaše dobro 
delo.

 Jožica Pečovnik, 
vodja zdravstveno-higienskega režima in prehrane

Osnovna šola Vransko-Tabor 

ŽIVLJENJE NAM KROJI USODA

V začetku februarja je 
na Gospodarskem raz-
stavišču potekal sejem Na-
tour Alpe-Adria. V okviru 
RDO Dežela Celjska se je v 
četrtek predstavljala Spod-
nja Savinjska dolina. Za-
vod za kulturo, turizem in 
šport Vransko je predstavil 
turistično ponudbo naše 
občine. Ker pa vedno del 
prostora odstopimo še kak-
šnemu ponudniku v kraju, 
se je tokrat za našim pul-
tom predstavila tudi Hiška 
sprostitve.

VRANSKO NA SEJMU NATOUR ALPE-ADRIA
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V Občini Vransko je bila osrednja občinska 
proslava ob Prešernovem dnevu, slovenskem 
kulturnem prazniku, v športni dvorani, sledi-
lo je odprtje šolske knjižnice.

Številne obiskovalce je nagovoril župan 
Občine Vransko Franc Sušnik, ki je po uvod-
nem pozdravu razmišljal o tem, kaj je kultura 
v šoli, na cesti ... Ravnateljica OŠ Vransko-Ta-
bor Majda Pikl je svoj govor namenila odprtju 
nove šolske knjižnice, multimedijske učilnice 
in dveh učiteljskih kabinetov, ki se nahajajo 
v delu večnamenske športne dvorane nad 
garderobami. Sredstva za izvedbo del sta 
prispevali Občina Vransko in Osnovna šola 
Vransko-Tabor. Z omenjeno investicijo je os-
novna šola pridobila dodatnih 278 kvadratnih 
metrov površin, od tega 150 za potrebe knjiž-
nice, 64  za potrebe multimedijske učilnice 
in 35 kvadratnih metrov kabinetnih prosto-
rov, ostalo pa predstavljajo komunikacijske 
površine. Celotna vrednost gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del skupaj z opremo 
znaša 134 tisoč evrov. Nekaj besed je zbranim 
namenil tudi mladinski pisatelj Primož Suho-
dolčan. 

NA VRANSKEM POgLObLJENO O PRIhODNOSTI TURIZMA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
je v Schwentnerjevi hiši organiziral okroglo 
mizo z naslovom Kako Vransko umestiti na 
turistični zemljevid. Moderator Denis Oštir 
je lepemu številu udeležencev najprej pred-
stavil, zakaj so se zbrali, kako naj bi potekala 
razprava in ka-tera so vprašanja, na katera 
želijo dobiti odgovore. Ključna vprašanja so 
bila: Kdo so ljudje, ki pridejo na Vransko? Kaj 
jim lahko ponudimo? Kako jih zadržati v kra-
ju? Kaj je tisto, kar nas loči od drugih? Kako bi 
Vransko predstavili z enim simbolom? Katera 
je stična točka vseh ponudnikov? 

V zanimivi razpravi so se kresala mnenja, 
padale so pobude, ideje. Skupna ugotovitev 
je bila, da se morajo vsi ponudniki povezati, 
vsak zase dobro delati, na trgu pa nastopiti 
pod enotno blagovno znamko. 

ZA PRAZNIK NOVA šOLSKA KNJIŽNIcA

Na proslavi so podelili  priznanja najuspešnejšim likovnim ustvarjalcem na 
šoli, ki so svoja dela izdelali že v preteklem šolskem letu. Nato so vsi skupaj 
odšli na slovesno odprtje nove knjižnice. Preden sta ravnateljica Majda Pikl 
in župan Franc Sušnik prerezala trak, je blagoslov opravil domači župnik 
Jože Turinek. Pri proslavi in ob odprtju knjižnice je potekal izbran kulturni 
program, ki so ga pripravili učenci OŠ Vransko-Tabor s svojimi mentoricami. 

T. Tavčar
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ObUTI MAČEK NAVDUšIL STARO IN MLADO
Drugi februarski konec tedna je bil na Vranskem v znamenju 
Obutega mačka. Še dobro, da je bil obut, saj je imel precej dolgo 
pot do Vranskega. Prišel je iz zamejstva, natančneje iz Gorice. 
Šalo na stran, družinski mijauzikel za vse generacije Obuti maček 
je predstavila Gledališka skupina O'Klapa, ki deluje v okviru Skup-
nosti družin Sončnica iz Gorice. Mladi člani skupnosti so se 
prvič zbrali leta 2010, ko so pripravili igrico za miklavževanje. 
Ljubezen do igre jih še vedno povezuje, od začetka do danes so 
odigrali že številne gledališke igre, za katere so prejeli številna 
priznanja. 

V Obutem mačku Andreja Rozmana Roze so združili igro, pol-
no igralskih prepletov in vsebinskih preobratov, glasbo, ples 
in nastal je muzikal 
oziroma mijauzikel, 
ki navdušuje tako 
starejše kot naj-
mlajše. Tako je bilo 
tudi na Vranskem. 
V petek smo ogled 
predstave podarili 
abonentom gle-
dališkega abonmaja 
v zahvalo za zves-
tobo ob desetletnici 
abonmaja. V sobo-
to so si jo ogledali 
najmlajši kot redno 
abonmajsko pred-
stavo. Po predstavi, 
ki so jo najmlajši gle-
dali z odprtimi usti, 
je bilo slišati: »To je 
bila najboljša pred-

stava do sedaj.« Nekatere je tako navdušila, da so si jo ogledali 
tako v petek kot v soboto. Njihove opazke med odhodom iz 
dvorane so bile: »Včeraj je bilo super, danes pa so bili še boljši 
in še bolj sproščeni. Pa malo drugače je bilo kot včeraj.« Prava 
paša za oči so bili tudi kostumi in scena. Mladi O'Klapovci so se 
res predstavili v vsem sijaju, fascinira pa tudi dejstvo, da so se 
kljub življenju v zamejstvu predstavili z enkratno slovenščino, 
da so kljub vihravim najstniškim letom ostali povezani in da pro-
sti čas in energijo kljub »mamljivim ponudbam« mesta, v kate-
rem živijo, usmerjajo v kulturno udejstvovanje, s katerim razve-
seljujejo sebe, predvsem pa vse okrog sebe. V Sloveniji in Italiji.

Tanja Goropevšek

Zgodilo se je ...

TEČAJ ZA VOZNIKE, KI SKRbIJO ZA PREVOZ OTROK ZA cEREbRALNO PARALIZO  
Drugo nedeljo v februarju se je intenzivnega tečaja varne vož-
nje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem udeležila še zad-
nja skupina voznikov iz Zveze Sonček. Tečaj je skupno 58 vozni-
kom, ki skrbijo za prevoz otrok in oseb s posebnimi potrebami v 
Sončku – Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije ter Cen-
tru Janeza Levca Ljubljana, omogočil AMZS, ki se je za to pobu-
do odločil ob koncu minulega leta in namesto poslovnih daril, 
ki sicer polepšajo novoletni čas, zaposlenim v Zvezi Sonček in 
Centru Janeza Levca Ljubljana podaril intenzivni tečaj varne 
vožnje.

Vozniki so se na tečajih seznanili s ključnimi elementi varne 
vožnje, kot so pravilen sedežni položaj, nastavitev volana, kako 
ravnati, ko vozilo zanese, vožnja v ovinku na spolzki podlagi, 
kako pravilno zavirati, se umakniti oviri in rešiti še tako nepriča-
kovano situacijo na cesti, podali februarja. AMZS inštruktorji 
varne vožnje pa so še posebej izpostavili tudi pomen pravilnega 
pritrjevanja invalidskih vozičkov, saj lahko to pomembno vpliva 
na varno vožnjo. 

AMZS inštruktor varne vožnje Vojko Safran je tečajnike izjem-
no pohvalil, še posebej z vidika, da se kot vozniki, ki skrbijo za 
prevoz oseb, zavedajo svoje odgovornosti in kaj se lahko na 
cesti zgodi: "Prav vsi so pokazali zelo resen pristop in veliko 
zanimanje za pridobivanje novih znanj ter izkušenj tako v teo-
retičnem kot praktičnem delu tečaja. Tako kot večina voznikov, 
ki pri nas v AMZS opravi tečaj varne vožnje, so bili tudi ti teča-
jniki zelo presenečeni nad tem, kako hitro lahko vozilo zdrsne s 
ceste, kako težko je na mokrem in spolzkem vozišču obvladati 
vozilo in za koliko se pri zgolj nekaj kilometrov na uro višji hitro-
sti in na spolzkem cestišču podaljša zavorna pot …" 

Slovesna predaja donatorskega bona Zvezi Sonček je bila 
sicer minuli četrtek v ljubljanskem centru Sonček. Predsednik 
Zveze Sonček Lojze Tomaževič se je ob tej priložnosti direk-
torici AMZS, d. d., Luciji Sajevec zahvalil za donacijo in poudaril 
pomen tovrstnega izobraževanja za njihove zaposlene. 

T. TavčarZadnja skupina intenzivnega tečaja
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VERONIKA DESENIšKA IN FRIDERIK cELJSKI V OJSTRIcI NAD TAbOROM

Nadaljevanje iz prejšnje številke

V zlatem jesenskem soncu leta 1428 so se lesketali šlemi 
in sulice Friderikovih čet, ko je zapuščal ojstriški grad, 
Krvavico in podložnike, dolino Bolske in Savinje. Takrat je 
s skalovja sosednje Krvavice v divjem letu večkrat tik nad 
Friderikom zaokrožil sokol selec, kot da bi ga hotel zaus-
taviti. Nato je uplenil belo golobico, ki je nič hudega sluteč 
preletavala z veje na vejo. In temna slutnja je sprelete-
la vse prisotne. Veronika je s solzami v očeh še zadnjič 
nemočno pomahala v slovo ljubemu Frideriku. Osamelo 
in žalostno grofico Veroniko je na gradu tolažila zvesta 
služabnica Urša. Trdila je, da bo sreča še večja, ko se bo 
morda rodil Friderikov naslednik in ko se vrne grof domov. 

Nesrečnega 17. oktobra 1428 je v divjem galopu prijezdilo 
pred grad pet konjenikov, dva v viteški opravi. Prvi je bil 
gizdavi Zdenko, doma iz Vologa med Vransko in Gornjegra-
jsko, ter zloglasni Jošt Soteški. Ta je dejal, da prinaša vese-
lo sporočilo. V imenu celjskega grofa Hermana so zahteva-
li vstop v ojstriški grad, nad katerim so se takrat zlovešče 
oglašali kavri. Čeprav jim Veroniki zvesta Urša pojasni, da je 
grofica v kopeli, se niso menili za to, ampak so vdrli v grad 
in v trenutku so roke morilcev stiskale nežni vrat Veroni-
ke, ki se je borila za življenje. Iz njenih belih prsi so prihajali 
zadnji kriki mladega, nesrečnega življenja. Življenje Veroni-
ke se je končalo v bližnjem tolmunu, kjer so jo utopili celj-
ski morilci. Jošt Soteški, vitez, kateremu je Herman naročil 
krut zločin, da bi opral smrt Elizabete Frankopanske, je bil 
zadovoljen. Zelo verjetno je, da je bila razuzdana sestra 
Friderika, trikratna kraljica in cesarica Barbara, vešča alki-
mističnih ved, vpletena v ta zločin, ker se je takrat mudila 
v Celju. Alkimije se je učila pri litovskem knezu Jagielon-
skemu, očetu Veronikine družice Jadvige, hčere Ane Celjske. 

Kraj v Ojstrici, kjer je bila v 
tolmunu utopljena Veroni-
ka, žalostno sameva. Le zla-
ti žarki sonca ga kdaj pa kdaj 
obiščejo. Poimenovali so ga 
»Zlati ribnik«. Morilci so skri-
vaj truplo Veronike prepelja-
li po grajski poti, ki vodi pre-
ko Lok, Kaple, mimo cerkve 
v Šmartnem, preko ozem-
lja bivših baronov Thurn-
schagov ter žovneškega 
gradu, od koder so izhajali 
knezi Celj-ski. Pot so nad-
aljevali proti Braslovčam, 
kjer so nesrečno Ve-
roniko skrivaj pokopali. 

Ko se je Friderik vrnil z bojnega polja domov in izvedel za 
tragedijo, se je v sveti jezi oborožen podal na celjski grad 
k očetu Hermanu. Ta naj bi se zagovarjal za nedolžnega za 
smrt Veronike. Grof je dal nesrečnega sina zopet ujeti ter ga 
zapreti v stolp lakote na celjskem gradu, ki se dandanašnji 
imenuje Friderikov stolp. Ko je prišel iz zapora, so prekopali 
grob nesrečnice in njene posmrtne ostanke prenesli v Jurk-
lošter, kjer so menihi vrsto let 17. oktobra opravljali mašo za-
dušnico. Tu  je bilo večkrat slišati ječanje nesrečnega Friderika 

med samostanskimi stena-
mi. Z vso ljubeznijo je uredil 
grobnico, kot se je tedaj za 
grofico Veroniko spodobilo. 

Ovdoveli Friderik je kasneje še 
močneje zaznamoval zgodovi-
no Celja, še bolj pa njegov in 
Elizabetin sin Ulrik. Tako kot 
stari oče Herman, je bil grof 
Ulrik zelo ambiciozen in bi tudi 
uspel v velikopoteznih načr-
tih, kako bi Celjani postali naj-
močnejša plemiška rodbi-
na na evropskem prostoru. 

Osamljeni Friderik je prodal grad Hekenberg Stuben-
berškim. Friderik in Ulrik sta dve leti potem in leto po 
smrti očeta Hermana v Bratislavi, torej leta 1436, sk-
upaj s spremstvom odšla v Prago. Tu ju je cesar Sigis-
mund Luksemburški povzdignil v državna kneza in po-
knežena grofa Celjska.  Štirje štajerski grofje, med njimi Fri-
derik in Ulrik, so se leta 1446 udeležili velikega pohoda proti 
Ogrom. Friderik je dal leta 1452 razdejati gradova Lemberg 
in Ranšperg. V prvem naj bi prebival Veronikin morilec Jošt 
Soteški. Motila ga je tudi velika zlata zvezda na tem gradu, 
katere odsev se je bleščal naravnost v jedilnico njegovega 
gradu. Še posebno ga je motil rival in svetovalec cesarja, 
Jurij Schaumberški. Habsburški so že takrat požrešno hlepe-
li po imetju Celjskih. Friderikovo burno življenje se je izteklo 
9. junija 1454. Nikoli ni prebolel nesrečne ljubezni z Veroniko. 

V Beogradu je dve leti kasneje Ulrik tragično končal svo-
je življenje, ko je hotel zamenjati legendarnega Jana Hyn-
jadija, ogrskega vodjo, na čelu križarske vojske. Ta je v 
boju proti Turkom umrl na bojnem polju zaradi kolere 
enajstega avgusta 1456. Njegov sin  Laszlo si je želel ena-
ko kot Ulrik Celjski postati vodja krščanske vojske. Zara-
di tega je Laszlo Ulrika zvabil v kalimegdansko trdnjavo 
pri sotočju Donave in Save. Tu ga je s pomočniki in mla-
jšim bratom, kasnejšem kraljem Matjažem, na zahrbten 
način v boju posekal z mečem. Tako je na Kalimegdanu 
9. novembra 1456 ugasnila zadnja svetla celjska zvezda, 
kot je že na Veronikinem procesu napovedal beli menih. 

Mihael Kokole 

Barbara Celjska

Barbara Celjska

Celje leta 1441 

Zgodilo se je ...



7

Viri in literatura

Maja Lukanc, Stane Rozman, Ronalda Fugger Germadnik. 
Ana Celjska. Celje: Pokrajinski muzej Celje, 2016. 

Dr. Karel Geržan. Friderik in Veronika. Celje: Celjska Mohorje-
va družba, 2012. 

Tone Ravnikar. Po zvezdnih poteh: Savinjska in Šaleška dolina 
v visokem srednjem veku. Velenje: Muzej, 2010. 

Tone Ravnikar. V primežu medplemiških prerivanj. Ljubljana: 
Pedagoški inštitut, 2010. 

Jože Mlinarič. Kartuziji Žiče in Jurklošter. Maribor: Obzorja, 
1991. 

Jože Koropec. Mi smo tu: veliki punt na Slovenskem v letu 
1635.  Maribor: Obzorja, 1985. 

Jože Koropec. Zemljiško gospostvo Novi Klošter do konca 17. 
stoletja. V Časopis za zgodovino in narodopisje. Maribor, 1984. 

Nada Klaić. Zadnji knezi Celjski v deželah Sv. krone. Celje: Kul-
turna skupnost občine: Zgodovinsko društvo; Ljubljana: Zve-
za zgodovinskih društev Slovenije, 1982. 

Vlado Habjan. Mejniki slovenske zgodovine. Ljubljana: Društ-
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Grb knezov in grofov Celjskih1441

Levo prapor Celjskih v zmagoslavni povorki 
cesarja Maksimiljana. Kolorirana slika.

Resje prekriva razvaline starega gradu, kjer sta 
prebivala Veronika in Friderik.

Pečat Friderika II. Portret hrabrega vojščaka Hermana II. iz 
samostana v Lepoglavi. V bitki pri Nikopolju, 
Bolgarija, leta 1396, rešil Sigismunda, vodjo 
križarske vojske iz rok Turkov.

Zgodilo se je ...
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ABONMA 2016/2017

sobota, 11. marec 2017, ob 10.00

OBISK DR. EKA
lutkovna predstava 

OTROŠKI ABONMA

LG FRU-FRU

sobota, 25. marec 2017, ob 19.30

GOLI PIANIST
komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

KD Janez Jalen - Teater JJ

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com
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V MARcU NAPOVEDUJEMO:
• petek, 3. marec 2017, ob 18. uri: Literarni večer s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti
• torek, 7. in 21. marec 2017, ob 10. uri: Bralno druženje s stanovalci Našega doma 
• torek, 21. marec 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

Vabljeni!

VRTEC NA OBISKU, 
bibliopedagoška vzgoja

V torek in petek , 31. januarja in 3. februarja, so nas 
z obiskom razveselili naši najmlajši, ki dopoldneve 
preživljajo v Vrtcu Vransko. Obiskalo nas je vseh 9 
skupin, tudi najmlajši, ki so se izkazali kot pozorni 
poslušalci. S »starejšimi« smo se pogovarjali o 
Francetu Prešernu, pri najmlajših pa je bila rdeča 
nit srečanja zima. 

Ker se zavedamo, da je potrebno navado branja 
razvijati in negovati, so ta srečanja vedno prijetna 
in koristna. Branje otrokom že od njihovega 
najzgodnejšega obdobja naprej je najboljša 
oblika poučevanja. Obstaja rek, ki pravi, da se pot 
proti znanju začne z obračanjem strani. Mi jih že 
pridno obračamo.

ZgODILO SE JE ...

Knjižne novosti
Odrasli 

• Radhanath: Kapljice limone za dušo 
• García, H.: Ikigaj: japonska umetnost življenja 
• Oelhafen, I.: Hitlerjevi pozabljeni otroci 
• Šimleša, B.: Umetnost življenja 
• Lindsey, J.: Ujetnica poželenja 
• Škof, B.: Šport po meri otrok 
• Schmidt, I.: Drama je biti starš vesoljca 
• Fielding, H.: Dojenček Bridget Jones 
• Delavec T., M.: Skrivnostni svet Slovenije 
• Kezele, A.: Sinhroniciteta: prebujanje Celote 
• Debevc, M.: Pot do svetlobe 
• Štefančič, M.: Branje Boba Dylana na klancu 
• Soče, I.: Boj za resnico o kravjem mleku 
• Roth, P.: Očetovina 
• Lončar, S.: Naravne rešitve za radiacijo 
• Stevens, J.: Menihi maratonci z gore Hiei 
• Juul, J.: Agresivnost: nov in nevaren tabu 
• Šimleša, B.: Ljubeznoslovje 
• Lerga, R. M.: Ko srce oprosti 

Mladina 

• Dodič, D.: Dobil sem bratca 
• Štampe Žmavc, B.: Čarimatika 
• Dodič, D.: Babica, pogrešam te 
• Carroll, L.: Aličine pustolovščine … 
• Krings, A.: Gosenica Gretica 
• Jezewski, M.: 100 % iz papirja 
• Andersen, H. C.: Snežna kraljica 
• Dodič, D.: Smrt in žalovanje 
• Melanšek, M.: Polhec Poldi 
• Majhen, Z.: Planet ugank: 123 ugank 
• Krings, A.: Marjetka Metka 
• Dodič, D.: Ločitev 
• Dodič, D.: Ljubosumje na novorojenčka 
• Klenovšek M., M.: Komar Janez 
• Piwkowska, A.: Frančiška 
• Čebelica Maja: Kraljičina pustolovščina
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Mesec december je bil v našem vrtcu čarobno obarvan. Poleg 
pestrih dejavnosti, ki so potekale v oddelkih, smo izvedli tudi 
nekaj skupnih dejavnosti ter druženj. Tako smo izvedli dva 
plesa v večnamenskem prostoru, si ogledali risanki ter se po-
sladkali s kokicami. Vzgojiteljice so nas razveselile z zgodbama 
Rokavička ter Štručka in priredile pravo gledališče s senčnimi 
lutkami. Obe predstavi pa smo poslušali v slovenskem ter an-
gleškem in nemškem jeziku. Da smo v  prazničnem decembru 
bili še bolj povezani, smo izvedli tudi druženje ter igro po ig-
ralnicah. Ga. knjižničarka Marija Završnik pa nam je s pripo-
vedovanjem pravljice pričarala še dodatno praznično vzdušje. 
Z različnimi obeski iz naravnih materialov smo skupaj okrasili 
tudi leseno smreko.

Koordinatorici: Tatjana Travner in Katja Rotar

Vranin glas - strani Oš Vransko

PRAZNIČNI DEcEMbER V VRTcU VRANSKO

ZIMSKE DEJAVNOSTI V VRTcU
V naši skupini (2–3 let) smo bili velike pošiljke snega izjemno 
veseli. Otroci so že v decembru kovali načrte, kaj vse bomo 
počeli, ko bo sneg. Uresničitev otroških predlogov je kma-
lu zaživela.  Iz kleti smo prinesli sani, starši so nam prinesli 
vreče, napolnjene s senom, s katerimi  smo se odpravili na 
sankanje in dričanje. Vsak dan smo oblegali hribček na igrišču 
in Gorici. Otroci so se dodobra naužili snega, se seznanili z 
varno vožnjo po vsak dan hitrej-
ših progah in uživali v prijateljskih odnosih. In tako smo uživa-
li, da bomo zelo veseli še kakšne pošiljke snega. 

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

DRUŽENJE PROSTOVOLJČKOV Oš VRANSKO-TAbOR Z OSKRbOVANcI NAšEgA DOMA
V torek, 10. 1. 2017, smo prostovoljci naše šole pripravili kviz za 
oskrbovance Našega doma. Ob 13. uri smo se zbrali pri dežur-
nem učencu in skupaj smo odšli v dom. Imeli smo kviz v treh 
skupinah. Igrali smo se igro potapljamo ladjice. Igrali smo se 
tako, da smo na plakatu, na katerem so z lističi prekrite ladjice, 
ladjice odkrivali ter jih potapljali. Imeli smo kar nekaj ladjic, za 
vsako potopljeno pa je skupina dobila pest bonbonov. Skupaj 
smo se zabavali in nasmejali, čas je hitro minil in mi smo morali 
oditi na pot nazaj do šole. Celotno izvedbo, pripravo in idejo 
smo pripravili prostovoljci povsem sami. Mentorice so bile na 
nas zelo ponosne in so dodale, da so se tako oskrbovanci kot 
učenci imeli ob igri super in oboji so se prav dobro izkazali.

Tudi v mesecu decembru smo se družili. 

Dne 13. 12. 2016 smo imeli prostovoljci v domu za upokojence 
zadnje srečanje, in sicer božično-novoletno prireditev. Skupaj 
smo se zbrali ob 13. uri pred dežurnim učencem, nato pa smo 
odšli do doma, kjer smo povabili v jedilnico vse prisotne. Najprej 
smo imeli kratek program, ki sva ga sestavili z Jano. Na sporedu 
so bile gledališka skupina, deklamacije, Ajda in harmonika, jaz 

ter Monika. Po mojem mnenju so vsi uživali. Po končanem pro-
gramu pa smo imeli božični kviz. Imeli smo skupini Snežinke in 
Zvezdice. Skupaj smo ugibali naslove in refrene pesmi. Zmagale 
so Snežinke, a pomembno je sodelovati in ne zmagati. Skratka, 
zabavali smo se in se nasmejali. Upamo, da bo takšnih lepih in 
tako mirnih, prijaznih, toplih srečanj še veliko tudi v letu 2017.

Lucija Klemen, 8. r.

EKSPERIMENTI V ODDELKU 4-5 LET
Otroci se preizkušajo v različnih dejavnostih in se seznanjajo z 
različnimi poklici. 

Obiskala nas je mamica dečka iz naše skupine in predstavila svoj 
poklic. Predstavila nam je eksperimente (poskuse) in k sodelo-
vanju povabila otroke.

Delali smo "ražnjiče" (z baloni in s palčko). Seveda nam v prvem 
poskusu ni uspelo, a z malo vaje je uspelo. Kuhali smo juho iz 
vode, popra in mila. Zanimiva je bila "lava lučka", za katero smo 
potrebovali olje, vodo in barvilo.

Otroci so poskuse z zanimanjem spremljali in sodelovali. 
Preživeli smo  raziskovalno dopoldne. Hvala gospe Tatjani.

 Ko smo otroke vprašali, kaj jim je bilo najbolj zanimivo, so 
odgovorili: Ko smo lučko delali. (Jakob); Ko smo delali ražnjič. 
(Miha); Ko smo dali v balon vodo. (Anika); Ko smo dali balončke 
na palčko. (Laura) 

Otroci odd. 4–5 let s Simono in Matejo R.
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ZIMSKI šPORTNI DAN NA POš TAbOR – POhOD
V torek, 24. 1. 2017, smo se učenci od 1. do 4. razreda POŠ Ta-
bor odpravili na zimski pohod. Spremljale so nas učiteljice Silva 
Rizmal, Stanka Tominšek Kužnik, Darja Savinek, Marija Drnolšek 
in Simona Jan. 

Najprej smo se oblekli v zimska oblačila in se zbrali pred šolo. 
Pot nas je vodila mimo pošte in cerkvenega dvorišča. Hodili 
smo po zasneženi makadamski poti in prispeli do asfaltne ces-
te. V Lokah smo videli žago. Tam so s streh visele dolge ledene 
sveče. V nadaljevanju smo v krožišču zavili levo in pot nas je 
vodila po strmini navzgor. Pri mostu smo imeli prvi postanek. 
Tu smo popili čaj in se odpravili dalje. Pot nas je vodila mimo 
kmetije Ramšak. Naprej smo gazili po celem snegu. Ob gozdu 
je stala lovska opazovalnica. Zavili smo v gozd, ki je bil prekrit z 
belo snežno odejo. Ko smo prišli iz gozda, smo imeli še en pos-
tanek za čaj. Ko smo se vračali, smo šli mimo Lesjakove kmetije. 
Na poti smo naleteli na debel led. Zadrsali smo se po njem. Po 
uri in pol hoje smo prispeli nazaj v Tabor, kjer smo šli v šolo in 
se odpočili. Ta dan je bil odličen. Upam, da bom takšen dan še 
kdaj doživela. 

Edita Kreča, 4. b 

V torek, 24. 1. 2017, smo odšli na zimski pohod. Šli smo mimo 
pošte, cerkve, veroučne učilnice in prispeli do zasnežene potke. 
Pri asfaltni cesti smo pot nadaljevali v smeri Lok. Pri razcepu 
smo zavili levo in pri zmrznjenem potočku smo imeli počitek za 
pijačo. Pri kmetiji Ramšak smo pri kapelici šli mimo lovske opa-
zovalnice do gozda. V gozdu je bilo še posebej lepo. Iz gozda 
smo prišli pri kmetiji Lesjak. Na cesti smo videli traktor z ogrom-

nim plugom. Ko smo s ceste zavili v gozd, mi je spodrsnilo in 
skoraj sem padel. Na pohodu sem se zabaval. 

David Lukman, 4. b

ZRcALcE
Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci omogoča uskla-
jeno vzgojno-izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro 
počutje otrok, to pa posledično omogoča otrokom skladnejši 
in uspešnejši razvoj na vseh področjih. Da bi omogočili dobro 
sodelovanje, v vrtcu organiziramo različne oblike formalnega in 
neformalnega sodelovanja.

V januarju so samoiniciativni starši pripravili presenečenje za 
otroke v skupini 5-6 let. Pripravili so igrico Zrcalce. V procesu 
priprave na nastop so si razdelili vloge, pripravili kostume in ak-
tivno vadili nekaj januarskih sred. Kot vrhunec sodelovanja med 
vrtcem in starši so v sredo, 25. 1. 2017, v večnamenskem pros-
toru premierno zaigrali doživeto in humorno ter vsem otrokom 
pripravili edinstveno presenečenje. Srečanje smo zaključili v ig-
ralnici s sproščenim druženjem in sladkim prigrizkom. 

Vsem staršem globok poklon in velika zahvala za čudovito iz-
kušnjo. 

Darja Potočan Štrajhar in Jerneja Zajec

cIcIbAN PEČE PIcO
Januarski mraz nas je rahlo zavrl za aktivnosti na prostem. 
Bilo je premrzlo za valjanje, kepanje po snegu. Bilo pa je dobro 
vzdušje, ko smo se odločili, da bomo pekli pico. 

Hitro smo zamesili testo, vsak je dodal kakšno sestavino in že je 
nastalo testo za pico. Kepo smo razvaljali in razrezali na majhne 
kroge. Vsak si je naredil svojo pico, kakršno je želel imeti (pleč-
ka, hrenovka, koruza, sir). 

Otroci so vključeni v proces dela, saj  smo prepričani, da je do-
bra učna izkušnja ustvarjalen proces, ki mora vključevati vsa 
čutila (dodaja sestavine, mesi, gnete, oblikuje, okuša in vonja). 

Otroci so bili navdušeni, ker so pri peki aktivno sodelovali. 

Kmalu je začelo prijetno dišati in vsak je dobil svoj košček pice. 

Dogovorili smo se, da se kmalu spet dobimo in naredimo kaj 
okusnega. 

Matejka Pečovnik in Mateja Remic

Vranin glas - strani Oš Vransko
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 28. FEBRUAR 2017         Številka 64/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

2. OBVEZNA RAZLAGA 9. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

3. OBVEZNA RAZLAGA 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za 
območje prostorske enote VR13-1g/SS4  

4. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

5. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017 

6. PRAVILNIK o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode 
v Občini Vransko 

RAZPISI 
 
7. JAVNI POZIV k podaji pobud za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016 

ZAPISNIKI 
 
8. ZAPISNIK 15. redne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
9. Postopek uveljavljanja odškodnin za škodo, ki so jo 
povzročile zavarovane živali 
 

 

 

 

 

 

 

A K T I 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 
14. 2. 2017 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko 

 

1. člen 

V Odloku o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 44/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:  

»Priznanja Občine Vransko so:  
- imenovanje za častnega občana Občine Vransko,  
- grb Občine Vransko,  
- plaketa Občine Vransko,  
- priznanje Občine Vransko, 
- priznanje župana Občine Vransko, 
- sprejetje pokroviteljstva prireditve.« 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Občinski svet imenuje častnega občana Občine Vransko, 
podeljuje grb Občine Vransko, plaketo Občine Vransko ter 
priznanje Občine Vransko. 

Župan podeljuje priznanje župana Občine Vransko ter sprejema 
pokroviteljstvo prireditve v soglasju z občinskim svetom«. 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za imenovanje častnega občana, podelitev 
grba, plakete ter priznanja Občine Vransko oblikuje Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja (v 
nadaljevanju: komisija).  

Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. S poslovnikom 
se določi način dela in druga vprašanja v zvezi s pripravo 
dokončnih predlogov.« 
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4. člen 

Naslov podpoglavja »Podelitev nagrade "Inovator"« se 
nadomesti z naslovom podpoglavja »Podelitev priznanja Občine 
Vransko«. 

5. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in 
dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine Vransko 
v širšem okolju.« 

6. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dokončen predlog za podelitev priznanja Občine Vransko 
oblikuje komisija.« 

7. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet izda ob podelitvi priznanja Občine Vransko 
listino, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je bilo 
priznanje Občine Vransko podeljeno.« 

8. člen 

Za 26. členom se uvrsti nov 27. člen, ki se glasi: 

»Priznanje župana Občine Vransko podeljuje župan. Priznanje 
se podeljuje predvsem za dosežke in uspehe na področju 
izobraževanja, kulture in športa.  

Župan izda ob podelitvi priznanja listino, iz katere je razvidno, za 
katere dosežke in uspehe je bilo priznanje župana Občine 
Vransko podeljeno.« 

9. člen 

Dosedanji 27. do 29. člen se ustrezno preštevilčijo, tako da 
postanejo 28. do 30. člen. 

10. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

Številka: 007-01/2017                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 
2. Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko št. 54/16) je občinski svet 
Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O  
9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vransko 

 
1. člen 

(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v 9. členu 
opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje za posamezna 
območja namenske rabe. 

2. člen 
(obvezna razlaga 9. člena Odloka) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 9. 
člena Odloka, ki se glasi:  

»Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 38/08) dovoljuje na območju kmetijskih 
zemljišč gradnjo kmetijskih objektov, če za potrebe kmetije ni 
mogoče uporabiti zemljišč v prostorskih enotah SS in SK in je 
lokacija čim bliže obstoječi lokaciji kmetije ter naselja oziroma 
zaselka, ob obstoječi cesti in je mogoče z razumnimi stroški 
zagotoviti komunalno opremo zemljišča.  

Predvideni objekti ne smejo biti v nasprotju z interesi kmetijstva 
in ne smejo ovirati osnovne dejavnosti.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

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

Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
3. Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za 
območje prostorske enote VR13-1g/SS4  

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01 ter 
Uradne objave Občine Vransko št. 54/16) je občinski svet 
Občine Vransko na 2. izredni seji dne 21. 2. 2017 sprejel 

O B V E Z N O   R A Z L A G O  
21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Vransko, poglavja 3.6.5 Opredelitve 
podrobnejše namenske rabe prostora, 

 za območje prostorske enote VR13-1g/SS4 

 
1. člen 

(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08; v nadaljnjem besedilu: Odlok) v poglavju 3.6.5 
21. člena opredeljuje podrobnejše namenske rabe prostora 
 znotraj območja predvidenega urbanističnega načrta Vransko. 
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2. člen 

(obvezna razlaga) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 
namenske rabe prostora za območje prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki se glasi:  

»Opredelitev namenske rabe v območju prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki je določena v tabeli 10 drugega odstavka poglavja 
3.6.5 21. člena Odloka, se nanaša izključno na del območja 
prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami 
varstva kulturne dediščine za območje občine Vransko, Seznam 
enot kulturne dediščine v Občini Vransko in grafični izris v M 
1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Celje, marec 2008) nahaja 
znotraj območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec 
in 10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16. 

Del območja prostorske enote VR13-1g/SS4, ki se nahaja izven 
območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec in 
10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16, predstavlja 
stanovanjsko območje, znotraj katerega so v skladu z 
opredelitvami v tabeli 9 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21. 
člena Odloka, v okviru prenov stavb in zapolnitev območja, 
dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske gradnje.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

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

 
Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe).  
 
Pri prenosu grafičnega dela prostorskega načrta iz analogne v 
digitalno obliko je prišlo do tehnične napake, tj. izpada zemljišča 
parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, v izmeri 340 m², kot pripadajočega 
stavbnega zemljišča k stanovanjskemu objektu Stopnik 5, iz 
fonda stavbnih zemljišč.  
 

 
2. člen 

 
Tehnična napaka iz drugega odstavka prejšnjega člena se 
popravi tako, da se v grafičnem delu Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko spremenita osnovna in podrobna 
namenska raba zemljišča parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, in sicer 
tako, da se osnovna namenska raba zemljišča spremeni iz 
»Kmetijska zemljišča« v »Stavbna zemljišča«, podrobna 
namenska raba zemljišča pa se spremeni iz »Najboljša 
kmetijska zemljišča (K1)« v »Površine razpršene poselitve (A)«. 
 
Tehnični popravek je razviden iz grafičnega prikaza, ki je priloga 
tega sklepa.  

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2016                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Priloga: 

 

 

 
5. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017  

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne  
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2. člen 

(obvezna razlaga) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 
namenske rabe prostora za območje prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki se glasi:  

»Opredelitev namenske rabe v območju prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki je določena v tabeli 10 drugega odstavka poglavja 
3.6.5 21. člena Odloka, se nanaša izključno na del območja 
prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami 
varstva kulturne dediščine za območje občine Vransko, Seznam 
enot kulturne dediščine v Občini Vransko in grafični izris v M 
1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Celje, marec 2008) nahaja 
znotraj območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec 
in 10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16. 

Del območja prostorske enote VR13-1g/SS4, ki se nahaja izven 
območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec in 
10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16, predstavlja 
stanovanjsko območje, znotraj katerega so v skladu z 
opredelitvami v tabeli 9 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21. 
člena Odloka, v okviru prenov stavb in zapolnitev območja, 
dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske gradnje.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

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

 
Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe).  
 
Pri prenosu grafičnega dela prostorskega načrta iz analogne v 
digitalno obliko je prišlo do tehnične napake, tj. izpada zemljišča 
parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, v izmeri 340 m², kot pripadajočega 
stavbnega zemljišča k stanovanjskemu objektu Stopnik 5, iz 
fonda stavbnih zemljišč.  
 

 
2. člen 

 
Tehnična napaka iz drugega odstavka prejšnjega člena se 
popravi tako, da se v grafičnem delu Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko spremenita osnovna in podrobna 
namenska raba zemljišča parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, in sicer 
tako, da se osnovna namenska raba zemljišča spremeni iz 
»Kmetijska zemljišča« v »Stavbna zemljišča«, podrobna 
namenska raba zemljišča pa se spremeni iz »Najboljša 
kmetijska zemljišča (K1)« v »Površine razpršene poselitve (A)«. 
 
Tehnični popravek je razviden iz grafičnega prikaza, ki je priloga 
tega sklepa.  

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2016                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Priloga: 

 

 

 
5. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017  

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne  
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objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel  

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

na domu v občini Vransko za leto 2017 
 
 

I. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v višini 16,30 EUR na uro storitve od  
1. 3. 2017 dalje. 

II. 

Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 11,82 EUR 
na uro storitve. 

Cena za uporabnike storitve je 4,48 EUR na uro storitve in se 
lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za 
socialno delo.  

Cena za samoplačnike je 16,30 EUR na uro storitve. 

III. 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 

Številka: 1221/2017-1                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
6. Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v 
Občini Vransko 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 7. in 16. 
člena Statuta Občine  Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je Občinski svet Občine  Vransko na 16. redni seji dne 
14. 2. 2017 sprejel  
 

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v 

Občini Vransko  
 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 

  
Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini  
Vransko (v nadaljevanju: pravilnik) določa upravičence do 
sofinanciranja stroškov prevoza pitne vode, pogoje, postopek in 
višino sofinanciranja  stroškov prevoza pitne vode občanom 
Občine Vransko.  

2. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE  
 

2. člen  
 
Do sofinanciranja  prevoza pitne vode so upravičeni uporabniki s 
stalnim prebivališčem v Občini  Vransko (v nadaljevanju: 
upravičenci), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno 
omrežje.  

 
3. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE  

 
3. člen 

  
Do sofinanciranja prevoza pitne vode je uporabnik upravičen 
pod pogojem, da vodo uporablja izključno za lastne potrebe. 
Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnikov.  
Sofinanciranje  prevoza pitne vode pripada upravičencu 35. dan 
po zadnjem obilnejšem deževju. 

 
4. člen 

  
Občina sofinancira upravičencem iz 2. člena tega pravilnika 80 
% stroškov prevoza pitne vode, ki jo opravljajo prostovoljna 
gasilska društva Občine Vransko, po veljavnem ceniku Gasilske 
zveze Slovenije, ki je priloga tega pravilnika. 
(v nadaljevanju: prevozniki). 
 
Sofinanciranje prevoza pitne vode ne pripada upravičencem, ki 
onemogočajo gradnjo javne komunalne infrastrukture, oziroma 
ne dovolijo, da trasa predvidene infrastrukture poteka po 
njihovem zemljišču in upravičencem, ki so imeli oziroma imajo 
možnost priključitve na ustrezno javno komunalno infrastrukturo, 
pa te možnosti niso oziroma je ne izkoristijo.  

5. člen 
  

Upravičenci naročajo prevoz pitne vode neposredno pri 
prevozniku in po predhodni najavi občinski upravi Občine 
Vransko in  plačilu odvzete količine vode iz javnega vodovoda 
pri JKP Žalec d.o.o,  upravljavcu javnega vodovodnega sistema 
v Občini Vransko.  
  

6. člen 
 
Upravičenci  so dolžni dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode 
zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta 
polnjenja. 
 
Upravičenec je odgovoren za higienično neoporečen dovod 
vode od mesta polnjenja do vodnjaka, ter za higiensko 
ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja. 

 
7. člen  

 
Prevoznik lahko opravi odvzem pitne vode samo na za to 
določenih mestih po predhodno pridobljenem  soglasju občinske 
uprave Občine Vransko in upravljavca javnega vodovoda v 
občini Vransko. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki 
je najbližje uporabniku. 
 
Prevoznik mora o času in lokaciji odvzema ter količini odvzete 
vode voditi evidenco in o tem v dogovorjenem roku obveščati 
upravljavca in občinsko upravo Občine Vransko. 
 
Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v 
dostavnem vozilu ter v cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju. 
 
Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej oziroma 
najkasneje v štiriindvajsetih urah po prejemu naročila. 

 
8. člen  

 
Upravičenci  lahko uveljavijo sofinanciranje  stroškov za 
opravljene prevoze vode na osnovi vloge naslovljene na Občino 
Vransko. Vloga mora vsebovati: 
1. Prošnjo  za sofinanciranje prevoza vode z navedbo razloga za 

pomanjkanje vode. 
2. Kopija računa upravljavca  javnega vodovoda o plačilu 

količine odvzete pitne vode. 
3. Račun prevoznika za opravljeno storitev prevoza vode. 
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2. člen 

(obvezna razlaga) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno razlago 
namenske rabe prostora za območje prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki se glasi:  

»Opredelitev namenske rabe v območju prostorske enote VR13-
1g/SS4, ki je določena v tabeli 10 drugega odstavka poglavja 
3.6.5 21. člena Odloka, se nanaša izključno na del območja 
prostorske enote, ki se v skladu s Strokovnimi zasnovami 
varstva kulturne dediščine za območje občine Vransko, Seznam 
enot kulturne dediščine v Občini Vransko in grafični izris v M 
1:25.000 (izsek v M 1:5000) (Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Celje, marec 2008) nahaja 
znotraj območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec 
in 10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16. 

Del območja prostorske enote VR13-1g/SS4, ki se nahaja izven 
območij enot kulturne dediščine 10417 Vransko – Dvorec in 
10420 Vransko – Poštna postaja Vransko 16, predstavlja 
stanovanjsko območje, znotraj katerega so v skladu z 
opredelitvami v tabeli 9 drugega odstavka poglavja 3.6.5 21. 
člena Odloka, v okviru prenov stavb in zapolnitev območja, 
dovoljene enostanovanjske ali dvostanovanjske gradnje.« 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

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

 
Številka: 350-01/2017-03                          Župan Občine Vransko 
Vransko, 21. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k. o. Prekopa 

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta 
občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne 
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je 
občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 14. 2. 2017 
sprejel 
 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Vransko  
– zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa 

 
 

1. člen  
 
Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 in spremembe).  
 
Pri prenosu grafičnega dela prostorskega načrta iz analogne v 
digitalno obliko je prišlo do tehnične napake, tj. izpada zemljišča 
parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, v izmeri 340 m², kot pripadajočega 
stavbnega zemljišča k stanovanjskemu objektu Stopnik 5, iz 
fonda stavbnih zemljišč.  
 

 
2. člen 

 
Tehnična napaka iz drugega odstavka prejšnjega člena se 
popravi tako, da se v grafičnem delu Občinskega prostorskega 
načrta Občine Vransko spremenita osnovna in podrobna 
namenska raba zemljišča parc. št. 626/1, k. o. Prekopa, in sicer 
tako, da se osnovna namenska raba zemljišča spremeni iz 
»Kmetijska zemljišča« v »Stavbna zemljišča«, podrobna 
namenska raba zemljišča pa se spremeni iz »Najboljša 
kmetijska zemljišča (K1)« v »Površine razpršene poselitve (A)«. 
 
Tehnični popravek je razviden iz grafičnega prikaza, ki je priloga 
tega sklepa.  

 
3. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu 
Občine Vransko » Občinski informator – Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 3500-01/2016                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 

Priloga: 

 

 

 
5. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu v občini Vransko za leto 2017  

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 
52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne  
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4. KONČNA DOLOČBA  

 
9. člen  

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko.  
 
Številka: 3541-01/2017                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 14. 2. 2017                                 Franc Sušnik l. r. 
 
 
 

R A Z P I S I 

7. Javni poziv k podaji pobud za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016  

Na podlagi 21. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 44/99 in Uradne objave Občine 
Vransko, št. 64/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja objavlja 
 

J A V N I   P O Z I V  
k podaji pobud za podelitev priznanj 

Občine Vransko za leto 2016 
 
 

I. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva k podaji pobud za podelitev naslednjih priznanj 
Občine Vransko za leto 2016: 
 

• ČASTNI OBČAN OBČINE VRANSKO 
Za častnega občana Občine Vransko je lahko imenovana oseba, 
katere dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na 
kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti oziroma, ki je 
posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine. 
 

• GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja.  
 

• PLAKETA OBČINE VRANSKO 
Plaketo Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se 
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine 
Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali 
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.  
 

• PRIZNANJE OBČINE VRANSKO 
Priznanje Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe in 
dosežke, s katerimi se povečuje prepoznavnost Občine Vransko 
v širšem okolju. 

 
II. 

 
Pobudo za podelitev katerega od priznanj Občine Vransko iz 
točke I. lahko podajo fizične ali pravne osebe.  
 
Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za 
priznanje. 
 

III. 
 
Pobuda za podelitev priznanja mora vsebovati: 

- ime in priimek oz. naziv in naslov pobudnika, 
- datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za podelitev 
priznanja, 

 
- ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv 
in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, 
društva, 
- utemeljitev pobude. 

 
Utemeljitev pobude mora vsebovati: 
a) za posameznika: življenjepis z navedbo prejetih priznanj 

(katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na 
tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za podelitev 
priznanja; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: prikaz 
razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero 
priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih 
dosežkov, zaradi katerih se daje pobuda za podelitev 
priznanja. 
 

IV. 
 
Pisne pobude z utemeljitvijo sprejema Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 
Vransko, do 31. 3. 2017.  
 
Nepopolnih pobud in pobud, ki bodo prispele po razpisanem 
roku, komisija ne bo obravnavala. 
 
Številka: 012-01/2017-08                   Predsednica KMVIP 
Datum: 28. 2. 2017                              Ksenija Rovan Krivec l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

8. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta 
 

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

 
 
ki je bila v torek, 13.12.2016, 20. uri v sejni sobi občine Vransko, 
Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Marjan Pečovnik, Jože Matko,  Alenka Lebeničnik, 
Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja Cencelj Ivan Kokovnik, 
Ksenija Rovan Krivec (od 8.05) in Vid Križnik (od 8.07) 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Mihaela 
Zupančič in Mateja Godler 
-  Javno komunalno podjetje d.o.o.; Matjaž Zakonjšek in Igor 
Glušič 
-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje za sprejem dnevnega reda:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 185 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red  15. 
redne seje, kot sledi:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 
(obravnava in sprejem) 
4. Odlok o OPPN za del območja z oznako VR13-1h/SS8-
Dolinšek (obravnava in sprejem) 
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5. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (I. branje) 
6. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini 
Vransko (obravnava in sprejem) 
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
(obravnava in sprejem) 
8. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
vode za obdobje 2017-2020 (obravnava in sprejem) 
9. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 
 
Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 186 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 14. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 25.10.2016 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji 
svetniki: 
 
1. Sonja Cencelj:  
 
- Krajani naselja Malih Prapreč že več let opozarjajo na problem 
nihanja napetosti v električnem omrežju. Pri Elektru Celje so že 
večkrat opozorili na ta problem. Elektro Celje je opravil meritve 
napetosti in po njihovem mnenju ne gre za pereč problem. Toda 
situacija je že prišla v fazo, da so se začeli kvariti gospodinjski 
aparati. Menda je investicija elektrifikacije predvidena v letu 
2018, kar pa je odločno prepozno. 
 
Župan je povedal, da je Elektro Celje na izdelani idejni projekt pri 
občini Vransko že zaprosil za projektne pogoje. JKP Žalec bo 
prav tako preveril nihanje napetosti v črpališču pitne vode, ki ima 
lahko tudi za posledico nihanje tlaka v omrežju. Rezultate  
meritev bomo uporabili kot dodaten argument pri Elektro Celje, 
da čim prej pristopi k elektrifikaciji tega območja. 
 
2. Alenka Lebeničnik:  
 
- Predlagala je, da se za občane pripravi povzetek Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15) in sicer iz dela, ki se nanaša na zagotovitev čiščenja 
odpadnih voda izven aglomeracij opremljenih z javno 
kanalizacijo. Izvleček se naj objavi v Občinskem informatorju. 
 
Župan je zaprosil predstavnika JKP Žalec, da  pripravijo 
povzetek Uredbe, Občina pa bo povzetek objavila v januarski 
številki Občinskega informatorja. 
 
3. Ervin Pepel:  
 
- Opozoril je  na slabo osvetlitev mostu pri Inde. Na tem območju 
je precej sprehajalcev, predvsem oskrbovancev doma. Zaradi 
slabe osvetlitve profila mostu, se lahko zgodi tudi kakšna 
nesreča. Zato je predlagal, da se postavijo dodatne luči oziroma 
se naravna obstoječa svetilka tako, da bo osvetljen profil mostu. 
 
Župan je še enkrat seznanil svetnike glede zemljišč na katerih 
se nahaja most, ker so le ta še vedno v lasti Inde d.d. - v stečaju, 
zato postavitev novih luči na tem območju ni možna, dokler 
zemljišč v last ne pridobi občina. Občina bo takoj preučila 
možnost boljše osvetlitve mostu in to tudi izvedla. 
 

 
4. Vid Križnik:   
 
- V okolici ekološkega otoka na Vranskem-Slovan je več udarnih 
jam polnih meteorne vode, ki predstavljajo oviro pri odlaganju 
odpadkov v zabojnike, zato je predlagal, da se okolica primerno 
uredi. 
 
Župan je  povedal, da se bo zadeva uredila v okviru vzdrževanja 
javnih površin. 
 
5. Ervin Pepel:   
 
- Zanimalo ga je, kako je z otroško zobozdravstveno ambulanto 
v Zdravstveni postaji Vransko. 
 
Župan je povedal, da bo več informacij možno podati po 
sestanku, ki bo potekal na ZZZV Celje. 
 
Župan je po končani obravnavi druge točke predlagal, da se 
sedma in osma točka dnevnega reda obravnavata prednostno, 
svetniki so se s predlogom strinjali. 
 
K točki 7 Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (obravnava in sprejem). 
 
Župan je po kratki obrazložitvi predal besedo direktorju Javnega 
komunalnega podjetja d.o.o. Matjažu Zakonjšku, ki je podal  
podrobno obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali svetnici Alenka Lebeničnik in Sonja Cencelj, ter 
svetnik Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje  o Elaboratu o oblikovanju cen storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 187 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Elaborat o 
oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini 
Vransko v predlagani obliki. Spremenjene cene veljajo od 
01.01.2017 dalje. 
 
K točki 8 Program odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode za obdobje 2017-2020 (obravnava in 
sprejem) 
 
Župan je predal besedo predstavniku Javnega komunalnega 
podjetja d.o.o. Igorju Glušiču, ki je predstavil Program odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-
2020, nato je odprl razprav v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Programu odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 188 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Program odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 
obdobje 2017 – 2020 v predlagani vsebini. 
 
K točki 3 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2017 
(obravnava in sprejem)  
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mihaeli 
Zupančič, ki je občinski svet seznanila s predlogom Odloka o 
proračunu občine Vransko za leto 2017, nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o proračunu občine 
Vransko za leto 2017:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 189 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o proračunu 
občine Vransko za leto 2017  v predloženem besedilu. 
 
K točki 4 Odlok o OPPN za del območja z oznako VR13-
1h/SS8-Dolinšek (obravnava in sprejem) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mariji 
Jerman, ki je OPPN VR13-1h/SS8-Dolinšek podrobneje 
predstavila, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odloka o OPPN za del območja 
z oznako VR13-1h/SS8-Dolinšek:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 190 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o OPPN za del 
območja z oznako VR13-1h/SS8-Dolinšek v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (I. branje) 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Mariji 
Jerman, ki je podala podrobno obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o predlogu Sklepa o tehničnem popravku 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – 
zemljišče parc. št. 626/1, k.o. Prekopa:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 191 
Občinski svet Občine Vransko sprejme predlog Sklepa o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, k.o. 
Prekopa v prvem branju. Predlog sklepa se posreduje v 30-
dnevno javno razgrnitev. 
 
K točki 6 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v 
občini Vransko (obravnava in sprejem) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala svetnica Ksenija Rovan Krivec. 
Sledilo je glasovanje o predlogu Pravilnika o sofinanciranju malih 
komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno 
kanalizacijo v občini Vransko:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
  
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 192 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 9 Razno (obravnava prošnje za podporo 
medicinsko-humanitarne odprave Matanga 2017) 
 
Župan je podal obrazložitev in podal predlog sklepa, nato je 
odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Ksenija Rovan 
Krivec. 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za podporo medicinsko-
humanitarne odprave Matanga 2017:  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 
 
 
 

 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 193 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
podporo medicinsko-humanitarne odprave Matanga 2017 iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2017 nameni 600€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2016                                             
Vransko, 13. 12. 2016  
 
Zapisala:                                                   Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                                    Franc Sušnik l. r.    

 

O B V E S T I L A 

9. Postopek uveljavljanja odškodnin za škodo, ki so jo 
povzročile zavarovane živali 

Za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste prostoživečih 
divjih živali odgovarja Republika Slovenija. Zavarovane vrste so 
navedene v prilogi 1 Uredbe o zavarovanih živalskih vrstah  
(Uradni list RS, št. 46/04). Menimo, da se na območju Občine 
Vransko lahko pojavljajo škode na domačih živalih in drugem 
premoženju ljudi, ki jih povzročajo dihur, krokar, detli, žolne, 
ptice ujede, ptice pevke, vidra, rjavi medved, šakal, itn.  

Škodo na terenu za območje občine Vransko ocenjuje 
pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje 
(tel. 03 42 55 180 ali m. tel. 041 657 571 – Peter Terglav). 
Škodo je treba prijaviti pisno ali po telefonu v treh dneh od 
njenega nastanka. Oškodovanec mora pred tem zavarovati 
mesto nastanka škode. Na podlagi ogleda in ugotovljenih 
materialnih dokazov pooblaščena oseba sestavi predpisan 
zapisnik, sklene sporazum z oškodovancem in ju posreduje na 
Agencijo RS za okolje in prostor v reševanje.  

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na Zavodu za gozdove 
Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje. 

                                      Pripravil: 
                                      Peter Terglav , univ. dipl. inž gozd.  
                                      Vodja Odseka za gozdne živali in lovstvo 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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SANKAšKI POhOD
V ponedeljek, 30. januarja 2017, smo mladi planinci Osnovne šole 
Vransko-Tabor izvedli večerni sankaški pohod v Tani na Brišah, 
kjer skoraj vsako leto priredijo tudi tekmovanje v smučarskih 
skokih. Več o pohodu so povedali nekateri planinci.

Všeč mi je bilo, ko smo se s Taro in z Izo z žaklji spustile po hribu 
in padle. 

Lucija Novak, 1. b

Najprej sem malo zamudila na pohod, vendar so me počakali. Po-
tem smo nekaj minut hodili in prišli do cilja. Tam smo lahko malo 
popili in pojedli in se šli sankat. Med sankanjem sem se »drajsala« 
po riti. Vmes so pekli tudi palačinke, ki smo jih potem pojedli. Ko 
so učiteljice rekle, smo se vrnili. Najbolj mi je bilo všeč takrat, ko 
smo jedli palačinke. 

Zala Cekin, 3. a

Najboljše mi je bilo, ker smo lahko jedli palačinke. 
Miha Habjan, 1. a

Fajn je bilo, ko smo jedli palačinke. Boljše se je bilo sankati z žaklji, 
kot pa če bi imeli sanke. Smešno je bilo, ko smo se zabijali drug v 

drugega. Med sankanjem mi je ves čas padala kapa z glave. 
Laura Ošlak, 3. b

Všeč mi je bilo, ko smo se sankali. Ves čas sem imel sneg v roka-
vicah, čisto so bile ledene. 

Marcel Semprimožnik, 2. a

NAgRAJENcI LIKOVNEgA NATEČAJA ZA NAJ ILUSTRAcIJO KNJIŽNEgA JUNAKA
V preteklem šolskem letu smo razpisali likovni natečaj, v ka-
terem so sodelovali učenci od 1. do 8. razreda, ki so ilustrirali 
glavnega junaka iz različnih knjig.

Tako so prvošolci ilustrirali Muco Copatarico, drugošolci knji-
go Moj dežnik je lahko balon, tretješolci Groznovilco in Mačka 
Murija, četrtošolci Kosovirja na leteči žlici in Ostržka, petošolci 
Kekca in Piko Nogavičko, šestošolci glavnega junaka iz knjige 
Lukec in njegov škorec, sedmošolci knjigo Košarkar naj bo in 
osmošolci Malega princa. Učenci so v oddelku izbrali tri naj-
lepša dela, nato pa so likovni pedagogi eno nagradili. Nagrade 
smo podelili na odprtju nove šolske knjižnice, slike pa krasijo 
steno v šolski knjižnici. 

Nagrade so prejeli: 
• Daša Ana Dobnik,  ilustracija Muce Copatarice, mentorica 

Nataša Pečovnik, 
• Nik Koca, Moj dežnik je lahko balon, mentorica Lejla Jahje-

fendić, 
• Lucija Verdelj,  Groznovilca, mentorica Polona Vodičar, 
• Ajda Bogataj, Maček Muri, mentorica Danica Kaluža, 

• Liana Sodec, Kosovirja na leteči žlici, mentorica Klavdija 
Kropec, 

• Evelina Šorn, Ostržek, mentorica Marjeta Terbovšek, 
• Taja Štrajhar Majcen, Pika Nogavička, mentorica Danijela 

Jeršič,                  
• Martin Strnišnik, Kekec, mentorica Mateja Jeler, 
• Maja Adamič, Lukec in njegov škorec, mentorica Mateja  

Jeler, 
• Saša Semprimožnik,  Lukec in njegov škorec, mentorica 

Mateja  Jeler, 
• Katja Pestotnik, Košarkar naj bo, mentorica Mojca Dobnik, 
• Nastja Ferčec Podgoršek, Košarkar naj bo, mentorica Moj-

ca Dobnik, in ilustracija naslovnice brošure KNJIŽNICA  - 
SRCE ŠOLE, mentorica Tina Puntar, 

• Eva Marovt, Mali princ, mentorica Mateja Jeler, 
• Štefan Pirnat Somi, Mali princ, mentorica Mateja Jeler. 

Vsem nagrajencem čestitamo. 

Knjižničarka: Marija Završnik

Ob ODPRTJU NOVE šOLSKE KNJIŽNIcE
Pa smo ga dočakali. Dan, ko naša šolska knjižnica praznuje, saj 
je dobila novo domovanje v večjem  in  svetlejšem prostoru.

Tega smo veseli vsi na šoli, saj je »stara« knjižnica že pokala po 
šivih, tako je bila »obremenjena« (založena) z gradivom in obis-
kovalci. Postala je pač premajhna, saj na naši šoli knjižnični de-
javnosti posvečamo veliko pozornosti. 

Vodstvo šole spodbuja razvoj knjižnične dejavnosti tako, da 
omogoča nakup ustreznega gradiva, skrbi za ustrezno IKT-opre-
mo in izobraževanje knjižničarja. 

Učitelji se vključujejo v medpredmetne povezave s knjižnič-
no-informacijskimi znanji in predlagajo nabavo ustreznega 
gradiva za svoje predmetno področje. 

Učenci si pridno izposojajo gradivo (leposlovno in strokovno), 
sodelujejo v razpravah o knjigah ali pa preprosto uživajo v knjiž-
ničnem prostoru. 

Knjižničarka organizira medpredmetne povezave, sodeluje na 

dnevih dejavnosti, nabavlja in ureja gradivo, ga »reklamira«, pri-
pravlja kulturne dogodke … 

Starši se udeležujejo kulturnih dogodkov, odprtih dni, preda-
vanj o branju … 

Občina skrbi za prostorske pogoje ...

Zato je naša knjižnica že od nekdaj središče šole. Temelje ji je 
postavila, sedaj žal že pokojna, knjižničarka Julka Golob, ki je z 
ljubeznijo skrbela za knjige v prostoru, ki je bil komaj kaj večji od 
kabineta, ki pripada učilnici. Navduševala je učence za branje, 
zato je bila bralna kultura v tistem času zelo visoka. 

Nato sem knjižnično dejavnost prevzela jaz. Imela sem srečo, 
saj smo prišli do nove knjižnice, ki je dobila svoje domovanje na 
podstrešju šole. Takrat je bila to daleč najlepša knjižnica v vsej 
Savinjski dolini. Od blizu in daleč so jo prihajali občudovat. In v 
tej knjižnici se je v 25 letih odvrtelo mnogo dogodkov, prebralo 
veliko pravljic in knjig, izvedlo mnogo ur pouka … skratka, šols-
ka knjižnica je živela svoje polno življenje. 
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LITERARNI VEČER 2017: SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
V letošnjem šolskem letu smo ob likovnem in 
literarnem ustvarjanju razmišljali, kakšen svet 
si želimo. Malo smo sanjarili in si izmišljali nove 
svetove, malo pa smo se ozrli po svetu, ki ga 
imamo, in razmišljali, kaj lahko vsak stori, da nam 
bo lepše. Na natečaju je nastalo veliko imenitnih 
otroških umetnin, ki jih tudi letos prinaša šolsko 
glasilo Bela vrana. 
Ustvarjanje smo slovesno zaključili z literarnim 
večerom v torek, 14. 2. 2017, na valentinov dan. V 
kulturnem domu na Vranskem se nam je pridružil 
pesnik, pisatelj, urednik, prevajalec, predavatelj 

Zato smo prav tej »stari« knjižnici posvetili brošuro z naslovom 
Iz vodnjaka spominov 2, KNJIŽNICA – SRCE ŠOLE, ki bi jo lah-
ko razdelili na dva dela. Prvi del so sooblikovali: Majda Pikl, 
ravnateljica šole, ki je poudarila pomen šolske knjižnice za 
izobraževanje, dvig bralne kulture in druženje; Franc Sušnik, 
župan Občine Vransko, ki je zapisal, da je knjižnica srce šole, 
kar vedo tudi na občini, zato si skozi vsa obdobja njenega de-
lovanja prizadevajo za izboljšanje delovnih pogojev;  Romana 
Fekonja, svetovalka za knjižnično dejavnost, ZRSŠ OE Maribor, 
je osvetlila delovanje šolske knjižnice skozi strokovni in zakon-
ski vidik. 

V drugem delu brošure je opisan mrežni sistem delovanja knjiž-
nice, ponazorjen s fotografijami in primeri, ki so bili izvedeni v 
knjižnici.  Drugi del smo sooblikovali: Polona Učakar, pomočni-
ca ravnateljice; Tina Puntar, učiteljica OPB; Katja Brezovnik, 
učiteljica OPB; Alen Kovačič, inž. hort.; Nuša Štaher, dipl. vzg. 
p. o. ; Mira Les, upokojena učiteljica; Damijana Podbregar, dol-
goletna predsednica KD Vransko; Marija Zagoričnik, upokojena 
likovna pedagoginja; učenka Lucija Klemen in Marija Završnik, 
knjižničarka. 

Praznovanje  slovenskega kulturnega praznika v Občini Vran-
sko je prav gotovo polepšalo odprtje novih svetlejših prosto-
rov, namenjenih šolski knjižnici. 

Prireditev ob odprtju novih prostorov v četrtek, 2. 2. 2017, so 
sooblikovali učitelji: Vanja Govek, Danijela Jeršič, Jože Toplak, 
Mateja Jeler, Tadeja Zupanc, Polona Miklavc Žebovec in učen-
ci Filip Roter Zajec – Peter Nos, Julija Granda, Marcel Sempri-
možnik, Lara Homšak Godler (učenci, ki so Petra Nosa učili, kaj 
je kultura), dramatizacija pesmi Apel in čevljar  - Tjaša Pečovnik, 
Filip Pikš, Jernej Bubalo Medved, plesalci: Maček Muri – Ana 
Marija Žilnik, muca Maca – Lucija Klemen, Piki Jakob – Lara Je-
len,  muca Copatarica – Nives Podbregar, sodelovali so plesalci 
izbirnega predmeta ples in interesne dejavnosti prvega trilet-

ja, peli so člani Mladinskega pevskega zbora ter solo Maček 
Muri – Saša Semprimožnik, slavnostni govornik Franc Sušnik, 
ravnateljica Majda Pikl, pisatelj Primož Suhodolčan in župnik 
Jože Turinek.  

Prireditve so se poleg učiteljev, staršev, učencev in obča-
nov udeležili tudi drugi pomembni gostje: mladinski pisatelj in 
dolgoletni predsednik gibanja Bralna značka Slovenije Slavko 
Pregl, mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, ki  se je največkrat 
udeležil podelitev bralne značke na šoli (Peter Nos, katerega 
vragolije in dogodivščine opisuje Suhodolčan,  je namreč  naš 
zaščitni znak), predstojnica ZRSŠ OE Celje mag. Sonja Zajc, 
direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda 
Železnik, direktorica  Ljudske univerze Žalec Franja Centrih, 
župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in podžupan 
Občine Tabor Ludvik Miklavc. 

Šolsko knjižnico krasijo likovna dela učencev, nagrajena na na-
tečaju Naj ilustracija literarni junaki. 

V petek, 3. 2. 2017, pa smo prireditev izvedli še za vse šolarje 
naše šole, hkrati pa so ponovno podpisali prenovljeno ekolis-
tino: župan Občine Vransko Franc Sušnik, ravnateljica Majda 
Pikl, koordinatorici ekošole Klavdija Kropec in Zlatka Avžner, 
nacionalni koordinator ekošole Gregor Cerar, predsednica 
Sveta staršev Marjetka Herodež in učenec Marcel Sempri-
možnik, saj je tudi ekologija pomemben del človekove kulture. 

Pri podpisu ekolistine sta učence nagovorila učenca Lucija Kle-
men in Ažbe Cekin ob klavirski spremljavi Ane Pečovnik. 

Nova knjižnica je v ponedeljek in v torek, 6. in 7. 2. 2017, na 
široko odprla vrata vsem učencem naše šole. Vsak  oddelek je 
organizirano, skupaj z učiteljem, eno uro užival v likovni podo-
bi šolske knjižnice, ki sta jo skupaj oblikovali Tina Puntar in 
knjižničarka  Marija Završnik ob tehnični pomoči Branka Ške-
ta in hišnika Francija Čvana. Učenci so si dodobra ogledali raz-
pored gradiva in skrite kotičke, kjer bodo lahko v miru brali, raz-
iskovali ali se preprosto družili. 

Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem, ki ste na kakršen koli 
način pripomogli, da naša nova knjižnica ni ostala le skrita žel-
ja, ampak je postala resničnost.  

Posebej se zahvaljujem vodstvu naše šole in ravnateljici Maj-
di Pikl ter Občini Vransko in županu Francu Sušniku, ki so pri-
sluhnili našim potrebam, ter vsem učiteljem in učencem, ki ste 
pomagali pri selitvi v nove prostore in izvedbi programa. 

Prav tako se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju  
brošure Iz vodnjaka spominov 2, Knjižnica – srce šole. 

Knjižničarka Marija Završnik
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Z gLAVO V ObLAKIh PO LATVIJI ( hEAD IN ThE cLOUDS)
Projekt, ki ga na Osnovni šoli Vransko-Tabor izvajamo že tretje leto, 
nas je tokrat popeljal v Latvijo, deželo ravnin in tisočerih jezer, ki leži 
ob Baltskem morju. Tam prevladujejo neskončne ravnine, ki jih le 
tu in tam presekajo valovita hribovja. Latvijo krasijo tudi veličastne 
peščene plaže in neokrnjeni gozdovi, ki zavzemajo polovico nje-
nega ozemlja. Čarobno podobo pa deželi dajejo tudi številne reke 
in jezera. Latvijci so izjemno ponosni na štiri narodne parke in na 
vrsto zaščitenih živali in rastlin. Njihov odnos do narave je skrben 
in spoštljiv. 
Ta »biser baltskih držav«, kot deželo imenujejo Latvijci sami, sva 
obiskali z Majo Jerman v začetku februarja v okviru projekta Head 
in the Clouds. Polni pričakovanj in pripravljeni, da spoznava njihov 
šolski sistem, kulturo, naravne danosti, posebnosti in vse lepote, 
sva svoje potepanje pričeli v Rigi, prestolnici države. Riga je podob-
na ostalim evropskim mestom, njeno staro mestno jedro je uvršče-
no na seznam svetovne dediščine. V mednarodnem letovišču Jur-
mala sva imeli možnost opazovati  valovanje Baltskega morja ter 
številne ptice. Ob čudovitih plažah se bohotijo mogočni hoteli, ki 
ponujajo edinstven pogled. 
V Rigi so se nama pridružili partnerji, s katerimi sodelujemo v pro-
jektu Erasmus +: s Portugalske, Slovaške, iz Francije, Španije, Grči-
je, Bolgarije in gostitelji iz Latvije. Partnerje smo si  pridobili preko 
platforme eTwininga, ki omogoča sodobno in hitro komunikacijo 
ter ustvarjalen in zanimiv pouk. Naše skupno druženje se je priče-
lo v Rigi, kjer smo si ogledali narodno univerzitetno knjižnico in 
muzej znanosti. Ogled se je nadaljeval v mestu Dobele, ki ga krasijo 
ogromni sneženi možje. Tu smo obiskali šolo, v kateri so učenci od 
prvega do četrtega razreda. Šola je zelo lepo urejena. Pri opazovan-
ju pouka smo ugotovili, da so podobni nam, saj sledijo novostim, 
sodobnim smernicam in so odlično opremljeni z IKT-pripomočki ter 
ostalimi učili. Vse ostale partnerske šole niso tako napredne in so-
dobne. Tudi sami smo izvajali učne ure z učenci. Otroci in učitelji so 
nas prijazno in z veseljem sprejeli 
ter nam na najrazličnejše načine 
izkazovali svojo gostoljubnost. 
Prisostvovali smo tudi na dnevu 
pričakovanja pomladi. To je nekaj 
podobnega kot pri nas prazno-
vanje pusta. S ponosom so nas 
popeljali po ulicah mesta in na 
obisk k županu. Obiskali smo tudi 
gimnazijo, kjer so nam predstavili 
moderno opremljene učilnice in 
pokazali nekaj plesov. Navdušili 
so nas s koncertom in nas spod-
budili, da smo nekaj njihovih ples-
nih korakov naredili tudi sami. 
Svojo tradicijo skrbno ohranjajo 

in spodbujajo, k temu vzgajajo vse otroke na šoli, od najmlajših do 
najstarejših. V mestu smo spoznali nekaj zgodovinskih znamenito-
sti. Muzej nas je privabil s klobuki iz preteklih časov, grad pa nas je 
očaral, saj je bil obsijan s soncem v snežni pokrajini. Organiziran je 
bil tudi izlet v Tervete Nature Park, kjer so nas pričakali škratki, ki so 
poskrbeli, da smo se tudi sami preizkusili v ročnih spretnostih v ek-
skluzivno opremljenih brunaricah. K spodbujanju latvijske tradicije 
smo pripomogli tudi sami, saj smo izdelovali različne okraske, ku-
hali in pekli kruh. Vse dni pa smo spoznavali njihov način življenja, 
njihovo kulinariko, ki je bogata, zanimiva in raznovrstna, ter njihovo 
gostoljubnost, ponos in veselje, da so samostojni. 
Ko se je naše srečanje počasi zaključevalo, smo v bližini Rige obiska-
li astrofizikalni observatorij, ki se ponaša z enim izmed dvanajstih 
največjih teleskopov na svetu. Ogledali pa smo si tudi staro mestno 
jedro Rige s čudovitimi stavbami, ki odražajo njihovo zgodovino. 
V teh dneh smo si pridobili tudi vtis o latvijskem gospodarstvu, ki te-
melji na kmetijstvu (gozdarstvo, živinoreja, les). Poznana pa je tudi 
kot pomemben proizvajalec železniške opreme, radioaparatov, 
hladilnikov ter izdelkov iz lesa in jekla.
In kljub izredno nizkim temperaturam, ki so nas spremljale ves 
teden, se ti srce ogreje, ko preživljaš dneve med ljudmi, ki s pono-
som in občudovanjem predstavljajo svojo državo. Zelo neradi 
omenjajo zgodovino, saj nanjo najbrž nimajo lepih spominov. Lat-
vijo so si v preteklosti namreč podajali številni narodi. S posebno 
energijo in čarom pa povedo, da so radostni, odkar so samostojni. 
Svojo zgodbo zdaj ustvarjajo sami, z veseljem in dragocenimi tre-
nutki, ki so odvisni od njih samih. 
Projekt Head in the Clouds te obogati s čudovitimi stvarmi, ki se ti 
vtisnejo v srce kot neka nepozabna, dragocena izkušnja, ki ti ostane 
v spominu za vedno.                        

 Majda Pikl

na univerzi v Celovcu Peter Svetina. Zato smo z učenci spozna-
vali njegova dela in v programu predstavili nekaj avtorjevih pe-
smi ter na svoj način zaigrali zgodbe iz knjige Kako zorijo ježev-
ci. Ta knjiga je bila nagrajena z nagrado večernica za leto 2016, 
zato smo še posebej ponosni, da je bil naš gost prav Peter Sve-
tina. Svoje pesmi in zgodbe so predstavili tudi pesniki in pisatelji 
naše šole. Nastopili so številni učenci od drugega do devetega 
razreda, ki so dokazali, da znajo tudi v svetu tehnologije in na-
jrazličnejših sodobnih dražljajev imenitno stopiti na oder. Vse so 
nas očarali s svojo iskrenostjo, sproščenostjo in ustvarjalnostjo. 
Ustvarjalcem na natečaju smo podelili pohvale in nagrade, 
pevci mladinskega pevskega zbora in male plesalke plesnega 
krožka pa so svoja občutja pokazali skozi čudovito petje in ples 
dreves. 
Pesnik Peter Svetina je svoje razmišljanje delil z nami v intervju-
ju, prav za Belo vrano pa je napisal pesem, s katero je zaključil 

literarni večer 2017: 
Želim si živeti v svetu, v katerem bodo otroci lahko poslušali 
pravljice. 
Želim si živeti v svetu, v katerem se bodo otroci lahko učili risati 
in peti. 
Želim si živeti v svetu, v katerem bodo otroci vedno lahko dobili 
žemljo. 
Želim si živeti v svetu, v katerem bo skozi otroški jok sijalo sonce. 
Želim si živeti v svetu, v katerem bodo otroci spokojno spali. 
Želim si živeti v svetu, v katerem bodo otroci lahko zlezli staršem 
v naročje. 

Posodim obe roki in srce in glavo. 

Temu skoraj ni kaj dodati. Mi pa se že veselimo prihodnjega lite-
rarnega večera. 

Mentorica prireditve: Polona Učakar
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ZMAgOVALNI POhOD V ZAČETKU LETA 2017
Vrani smo leto 2017 začeli izjemno uspešno. Člani po rednem 
delu sezone zasedamo 1. mesto na lestvici in se bomo v končni-
ci lige borili za prvaka ter napredovanje v 3. SKL. Zaenkrat smo 
zabeležili 9 zmag in dodali 3 poraze. Še bolj prepričljivi so naši 
najmlajši. Ekipa U-11 je s šestimi zmagami, brez poraza, zane-
sljivo osvojila 1. mesto. Prav tako so si 1. mesto priborili mlajši pi-
onirji (ekipa U-13), ki so zbrali 11 zmag in temu dodali le 1 poraz. 
Pozitiven izkupiček imata tudi ekipi pionirjev (U-15) in kadetov 
(U-17), na svoje prve tekme pa se pospešeno pripravljajo fantje 
in dekleta U-9.

Treningi košarke potekajo vsak dan, takoj po končanem pouku 
(14.45–16.00). V tem ritmu bomo nadaljevali do konca šolskega 
leta, tudi letos pa že planiramo košarkarski tabor Vranov.

Vljudno vabimo vse privržence košarke na domače tekme član-
ske ekipe v boju za prvaka lige: 

• sobota, 11. 3. ob 19.00; Vrani Vransko : Lesdog Kočevje 

• sobota, 25. 3. ob 19.00; Vrani Vransko : Žoltasti Troti (Novo 
mesto) 

• sobota, 8. 4. ob 19.00; Vrani Vransko : Hidria

Članska ekipa v sezoni 2016/17

Ekipa U-11 Ekipa U-13

KUHARSKI TEČAJ

Društvo Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Vransko 

bo v mesecu marcu organiziralo 
KUHARSKI TEČAJ. 

Prijave sprejemamo na 
tel.: 041/760-678 ali 

na e-naslov: dutzo.vransko@gmail.com. 

 -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

DRUŠTVO UNIVERZA ZA 
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO

VABI 
ČLANE IN OSTALE KRAJANE 
NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA, 
KI BO 23. 3. 2017 OB 16.00 

V SEJNI SOBI ENERGETIKE VRANSKO. 

VABLJENI!

UPOKOJENKE, UPOKOJENCI! 

Sporočamo vam, 
da bo redni občni zbor 

Društva upokojencev Vransko 
prvo nedeljo v aprilu, 2. 4. 2017, 

ob 11. uri 
v prostorih gasilskega doma Vransko. 

Vljudno vabljeni.
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MESEČNO POROČILO gASILSKE ZVEZE ŽALEc
MED 15. JANUARJEM IN 15. FEbRUARJEM 2017

Intervencije 

V tem časovnem obdobju smo gasilci Gasilske zveze Žalec 
opravili deset intervencij, med njimi izpostavljamo dogod-
ka, ki sta se zgodila v torek, 24. januarja. Najprej je ob 14.04 
v Podlogu, občina Žalec, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v 
prostorih gospodarskega poslopja, nato se je ogenj razširil 
še na ostrešje. Posredovali so gasilci PGD Žalec, Vrbje, Šem-
peter in Gotovlje. Skupno je posredovalo 30 gasilcev, ki so 
odkrili strešno kritino, ogenj pogasili, prezračili prostore ter 
jih pregledali s termo kamero. 

Zvečer pa je, prav tako v Podlogu, ob 23.43, zagorelo ost-
rešje garaže v velikosti 8 x 5 metrov. V akciji je sodelovalo 
34 gasilcev PGD Šempeter v Savinjski dolini, Gotovlje, Vrbje 
in Žalec. Požar so omejili in pogasili ter pregledali območje 
požara. Ogenj je uničil ostrešje objekta ter traktor, ki je stal 
v garaži. 

Občni zbori PGD in PIGD 

Gasilci nismo samo gasili, v tem času so potekali tudi občni 
zbori v naslednjih društvih: Polzela, Griže, Zavrh pri Galiciji, 
Prekopa-Čeplje-Stopnik, Dobrovlje, Ponikva pri Žalcu, Go-
tovlje, Ločica pri Vranskem, Ložnica, Tešova, Andraž nad 
Polzelo, Parižlje-Topovlje, Ojstriška vas-Tabor, Gomilsko, 
Kasaze-Liboje, Arja vas, Ločica ob Savinji, Vransko, Drešin-
ja vas, Vrbje, Grajska vas, Trnava, Zabukovica in Dobriša 
vas-Petrovče. 

Ponekod občni zbori še sledijo, in sicer: 25. februarja 2017 
v Braslovčah, Veliki Pirešici, Šempetru ter Kapli-Pondor. 4. 
marca v Žalcu, Letušu, Lokah in Levcu. 

Ostali dogodki 

V soboto, 4. februarja 2017, je ob 8.30 uri v prostorih gasils-
kega doma PGD Šoštanj mesto potekal regijski posvet za čla-
nice Celjske in Savinjsko-Šaleške regije, ki so se ga udeležile 
članice naslednjih gasilskih zvez: Celje, Laško, Radeče, Slo-
venske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Zreče-Vitanje, Voj-
nik-Dobrna, Šaleška dolina, Zgornja Savinjska dolina, Žalec 
in Prebold. 

Predavatelji so predstavili samostojno vajo članic SŠR, po-
ročilo z gasilske vaje »Železniška nesreča Penk 2016« ter 

tematiko o osebnosti gasilca, ob 13. uri pa so si članice ogle-
dale še usnjarski muzej v Šoštanju. 

V soboto, 11. februarja 2017, je bila v Žalcu svečana podelitev 
diplom tečajnikom z nadaljevalnega tečaja za gasilce ter 
podelitev diplom udeležencem tečaja za bolničarje. Tečaj za 
gasilca je uspešno zaključilo 29 tečajnikov, od tega 9 članic. 
Kar 28 tečajnikov se je udeležilo tečaja za specialnost bol-
ničar, od tega 14 gasilk. 

Nekaj statistike 

Februarja je bilo 12 intervencij, ki so trajale skupno 13 ur in 5 
minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 20 minut, naj-
krajša pa samo pet minut. Kot zanimivost, skupni ocenjeni 
strošek dveh intervencij na požaru gospodarskega objekta 
znaša okoli 7.320 evrov. 

Statistika gasilskih poveljstev občin v Gasilski zvezi Žalec 

V GPO Žalec je bilo pet dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, v GPO 
Braslovče tri intervencije, GPO Vransko dve intervenciji, v 
GPO Tabor pa intervencij ni bilo.

INTERVENCIJE NA OBMOČJU GPO VRANSKO
(IZVLEČEK IZ IZPISA VULKAN)

15. 1. 2017 

Ob 16.04 je v Stopniku, občina Vransko, zaradi mraza poči-
la vodovodna cev v nenaseljeni stanovanjski hiši, posledič-
no pa so okoliški objekti ostali brez preskrbe s pitno vodo. 
Posredovali so gasilci PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, ki so v 
spremstvu policistov vstopili v objekt in zaprli vodovodni 
ventil.

28. 1. 2017 

Ob 12.01 so v Jeronimu, občina Vransko, zagorele saje v sta-
novanjski hiši. Posredovali so gasilci PGD Tešova in Vransko, 
ki so na kraju opravili pregled okolice dimnika s termo kame-
ro. Lastniku so prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarske 
službe. 

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

NA SPLETNI STRANI MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR OBJAVLJEN PRVI 
SEZNAM DIMNIKARSKIH DOVOLJENJ IN LICENC

Ministrstvo za okolje in prostor je 19. 1. 2017 objavilo prvi seznam dimnikarskih dovoljenj in licenc. V 
prihodnje se bo seznam tedensko dopolnjeval in bo objavljen na spletni strani ministrstva, 

na spletni povezavi:
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/.
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OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« 
Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec 

 
objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije 

 
razpis za podelitev nagrad in priznanj 

INOVATOR LETA SSD 2016 
v kategorijah:  

 
patenti, 

izboljšave izdelkov, 
izboljšave tehnoloških postopkov. 

 
Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem 

na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, 
ali 

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh 
občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu 

"Inovator leta SSD". 
 

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2017   
Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec. 

 
Prijava na razpis mora vsebovati: 

 ime in priimek  ter naslov inovatorja, 
 naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za 

ocenjevanje, 
 slike, načrte in opis prijavljene inovacije, 
 stopnjo realizacije inovacije. 

 
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv 

na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne  
prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf  formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja 

vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 
 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«. 

 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 24. aprila 2017. 
 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator 
leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja,  

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si  
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Traktor zaupam le 
Pravemu prijatelju!

*Brezplačen postopek podaljšanja registracije velja za člane AMZS, če v AMZS Šempeter opravite tudi 

zavarovanje avtomobilske odgovornosti in plačate letno dajatev za uporabo cest. 

-20 % nA tehnični pregled Ali do

-100 % popuSt nA podAljŠAnje regiStrAcije*

Tehnični pregled traktorjev in traktorskih priklopnikov 
organizira AMZS Šempeter v AMZS Centru varne vožnje na 
Vranskem, Čeplje 29b, v soboto, 4. 3. 2017, od 9. do 12. ure. 

T: 03 703 25 00
amzs.si          amzs.si

Ne spreglejte

INOVAcIJE – gONILO RAZVOJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
V Spodnji Savinjski dolini partnerji podjetniškega okol-
ja že vrsto let sodelujejo pri organizaciji različnih oblik 
spodbujanja razvoja ter odpiranja novih delovnih mest v 
gospodarstvu. Ena od tovrstnih oblik je tudi spodbujanje 
inovacij s pomočjo razpisa »Inovator leta«. 

Začetki razpisa »Inovator leta« segajo že v leto 2006, ko 
je z zbiranjem najboljših inovacij pričela Občina Žalec. 
V letu 2012 je na pobudo upravljalca razpisa Razvojne 
agencije Savinja k razpisu pristopilo še ostalih 5 občin 
Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor in Vransko). S tem je razpis bistveno pridobil na 
veljavi, tako v smislu povečanja nabora prijaviteljev kot 
tudi zajema finančnih sredstev za izvedbo razpisa, ki je bil 
preimenovan v »Inovator leta SSD«. Tako je v novejšem 
obdobju razpisa do sedaj sodelovalo 52 inovatorjev s 37 
inovacijami, kar je dovolj zgovoren podatek o razsežnos-
tih skupnega razpisa. 

Razpis je sofinanciran s prispevki sodelujočih občin, od 
tega se najmanj 90 % sredstev nameni za denarne na-
grade inovatorjem. Vsako leto je nagrajenih 5 najboljših 

inovacij, ki pa morajo doseči najmanj skupno vrednost 
kriterijev 8,5 točk od 10 možnih. Nagrade se podeljujejo 
za preteklo leto, torej bo letos v teku razpis »Inovator 
leta 2016«, kjer se bodo ocenjevale inovacije za leto 2016. 

Omeniti je potrebno, da je naš razpis v Spodnji Savinj-
ski dolini dokaj edinstven, saj se inovatorjem podeljujejo 
denarne nagrade in ne le priznanja, kakor je to v navadi 
drugod. Od naših nagrajenih inovacij jih je nekaj tudi zelo 
uspešno kandidiralo na regionalnem (Regionalna gospo-
darska zbornica) in na državnem (Gospodarska zborni-
ca Slovenije) nivoju. Tu izstopa predvsem leto 2016, ko 
sta kar dve pri nas nagrajeni inovaciji prejeli tudi visoka 
državna priznanja. 

Torej je moč razumeti, da Savinjčani SMO inovativni ljudje 
in na tem segmentu pomembno vplivamo tudi na držav-
no povprečje.  

Dejan Jazbinšek, 
Razvojna agencija Savinja

TEhNIČNI PREgLEDI TRAKTORJEV NA VRANSKEM

V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem bo v soboto, 4. 3. 2017, mogoče opraviti tehnični pregled za traktor. Teh-
nični pregledi bodo potekali med 9. in 12. uro, vsak udeleženec pa bo prejel darilce. Člani AMZS so upravičeni do 20 
% popusta. 

Vsi, ki bi radi opravili tehnični pregled, morate imeti s seboj prometno dovoljenje, za podaljšanje registracije pa še os-
ebni dokument in zavarovalno polico, v kolikor imate zavarovanje že sklenjeno. Traktor mora imeti obvezno opremo 
(prva pomoč, žarnice in trikotnik, nameščen na traktor). 

V AMZS Centru varne vožnje bodo v kratkem pričeli tudi z izvajanjem tečajev varne vožnje za traktoriste in ponudili 
možnost opravljanja izpita za vožnjo traktorja. Več informacij o tem bo predstavljeno v soboto, 4. marca. 

Vabljeni.



26

KAJ SO VZDRŽEVALNA DELA IN KAJ INVESTITOR (NE) POTREBUJE ZA NJIHOV ZAČETEK 
OZIROMA IZVEDBO?

Investitorji nas pogosto sprašujejo, za 
katera dela ne potrebujejo gradbenega 
dovoljenja. Zato  že v uvodu poudarjamo, 
da se redna vzdrževalna dela lahko 
začnejo brez gradbenega dovoljenja. Kaj 
sodi med tovrstna dela, si lahko preberete 
v nadaljevanju. 

Zakon o graditvi objektov in Uredba o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje določata, da med vzdrževanje 
objekta sodi izvedba del, s katerimi 
se objekt ohranja v dobrem stanju in 
omogoča njegova uporaba. To so dela, 
ki se izvajajo na objektu, brez posega v 
njegovo konstrukcijo (rekonstrukcija) 
in niso samostojen objekt ter tako, da 
izpolnjujejo pogoj povezanosti s tlemi ali 
z objektom. 

Med redna vzdrževalna dela sodijo 
investicijsko vzdrževalna dela, popravila, 
gradbena, inštalacijska in obrtniška 
dela ter izboljšave, ki sledijo napredku 
tehnike, z njimi pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta, ne spreminja 
njegova namembnost in ne zmanjšuje 
ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev. 
Najpogostejša so manjša popravila v 
objektu (npr. pleskanje, popravilo ali 
zamenjava poda, zamenjava notranjega 
stavbnega pohištva, suhomontažna dela 
in izvedba nenosilnih sten) ali dela na 
objektu (npr. obnova fasade, strešne 
kritine, vgradnja strešnih oken, izvedba 
frčade). 

Da določena dela lahko štejemo med 
redna vzdrževalna dela, morajo biti 
izpolnjeni natančno določeni pogoji, 
kot je že zapisano, da se ne posega 
v konstrukcijo objekta in da se ne 
spreminja njegova zmogljivost, velikost, 
namembnost in zunanji videz. 

Kaj sodi med konkretna vzdrževalna 
dela, določa Uredba  o vrstah objektov 

glede na zahtevnost. Nekatera dela, ki 
se nanašajo na dela v objektu in dela na 
ovoju objekta, smo omenili že zgoraj. 
V nadaljevanju  primeroma naštevamo 
še zasteklitve objektov (zasteklitev lož, 
balkonov, teras in zunanjih stopnišč, 
namestitev senčil), inštalacije in naprave 
v in na objektu (namestitev naprav in z 
njimi povezanih napeljav za ogrevanje, 
hlajenje, prezračevanje, pripravo tople 
vode, osvetlitev, pridobivanje energije, 
komunikacijske zveze, namestitev 
dimniške tuljave), dela v zvezi z zunanjo 
ureditvijo objekta (izvedba dela za 
ureditev dvorišča in vrta, vključno z 
asfaltiranjem  in s podobnim utrjevanjem 
dvorišča, tudi za parkiranje, vključno z 
dovozi oz. dostopi in drugo opremo, 
npr. zapornice, terase na zemljišču ter 
izvedba klančin, dostopov in drugih 
zunanjih grajenih ureditev za dostop in 
neovirano rabo objekta) in dela v zvezi 
z nekategoriziranimi cestami in javnimi 
potmi (izvedba del v okviru vzdrževanja, 
npr. nasutje, utrjevanje nekategoriziranih 
cest in javnih poti, kolesarskih poti, 
poljskih poti in gozdnih poti). 

Če prej našteta dela, ki se izvajajo na 
objektu, niso zajeta v predmetni uredbi 
kot redna vzdrževalna dela, to še ne 
pomeni, da ne gre za ta dela. V tem 
primeru se njihova izvedba primerja 
z definicijami iz zakona, zlasti z vidika 
izpolnitve pogojev, ter na podlagi tega 
ugotavlja, ali v konkretnem primeru gre 
za vzdrževanje objekta ali za kaj več. 

Poudarjamo, da v primerih, ko je poseg 
v konstrukcijo objekta potreben in 
ga lastnik oz. investitor želi izvesti z 
gradbenimi oz. obrtniškimi deli, tega ne 
moremo šteti kot vzdrževanje, ampak kot 
rekonstrukcijo objekta. Tovrstni posegi 
se že obravnavajo kot gradnja objekta, 
za kar si mora pridobiti lastnik/investitor 

gradbeno dovoljenje pristojne upravne 
enote. 

Če je zaradi dotrajanosti ali poškodbe 
streho na objektu treba zamenjati 
v celoti (kritino in ostrešje), gre za 
rekonstrukcijo objekta, če se ob tem 
spreminja dotedanja postavitev ostrešne 
konstrukcije. Enako velja tudi za dvig 
strehe ali spreminjanje njenega naklona 
in oblike. Tudi izvedba frčade ob obnovi 
strehe lahko pomeni rekonstrukcijo 
objekta. Prav tako sprememba lokacije 
vrat in oken (obstoječe odprtine v nosilnih 
stenah se zazidajo in se izvedejo nove ali 
pa se povečajo obstoječe) pomeni poseg 
v objekt, kar pomeni, da ne gre za izvedbo 
vzdrževalnih del. 

Ne glede na zgoraj opisano, kaj sodi med 
vzdrževalna dela, vam svetujemo, da 
pred izvedbo del preverite pri pristojni 
občini, ali je na vašem območju morda 
predpisana posebna barva fasade ali 
kritine (oz. njen material) in če so potrebna 
soglasja za izvedbo v varovalnem pasu 
(elektrika, voda, železnica, plinovod, 
cesta, telekomunikacija …) ali varovanem 
območju (vodno, kulturno, gozdno, 
okoljevarstveno in naravovarstveno 
soglasje).

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko na 
telefonski številki 03 703 28 20, ki je 
odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 
12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete 
tudi na sedež Upravne enote Žalec na 
številko 03 713 51 20 ali nam pišete na 
e-naslov ue.zalec@gov.si.  

Simona Stanter, načelnica

Ne spreglejte

OBVESTILO UPRAVNE ENOTE ŽALEC NOSILCEM KMETIJSKIH GOSPODARSTEV  
Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos oddaja zbirnih vlog potekala v obdobju od 27. februarja 2017 
do vključno 6. maja 2017. 

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo urediti podatke v Registru kmetijskih gospodarstev (GERK-e) na Upravni enoti vsaj en 
dan pred vložitvijo zbirne vloge. 

Obveščamo vas, da lahko svoje GERK-e pregledate na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg.gov.
si/GERK/), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklajenih podatkih v 
RKG. 

Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na sedežu Upravne enote Žalec, 
na telefonski številki  03 713 51 33 (Andreja Leskovšek), 03 713 51 32 (Barbara Planinšek) ali 03 713 51 38 (Petra Siter). 

   

Upravna enota Žalec
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UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – SPOROČANJE SPREMEMB

Upravičenci, ki imate pravice iz javnih 
sredstev (denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka, subvencije 
najemnine, pravice do kritja razlike 
do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev, pravice do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje), morate pristojnemu 
centru za socialno delo sporočiti vsa 
dejstva, okoliščine in vse spremembe, 
ki vplivajo na upravičenost do pravice 
iz javnih sredstev, njeno višino ali 
obdobje prejemanja, v osmih dneh od 
dne, ko je taka sprememba nastala 
ali je zanjo izvedel upravičenec.  

Upravičenec do otroškega dodatka, 
državne štipendije in znižanega 
plačila vrtca mora centru za socialno 
delo sporočiti naslednje spremembe, 
ki pri teh pravicah lahko vplivajo na 
upravičenost do pravice iz javnih 
sredstev, njeno višino ali obdobje 
prejemanja. 

Spremembe, ki vplivajo na izračun, 
so:   

• sprememba števila oseb ali 
upravičencev, 

• sprememba ali vključitev v 
vzgojno-izobraževalni oziroma 
visokošolski zavod, 

• sprememba statusa učenca, 
dijaka ali študenta, 

• sprememba stalnega prebivališča 
in 

• sprememba vrste periodičnega 
dohodka, 

• pri državni štipendiji pa tudi 
druge okoliščine, ki po zakonu, ki 
ureja štipendiranje, vplivajo na to 
pravico. 

Spremembe se sporočajo na 
posebnem obrazcu, ki je na voljo 
pri centrih za socialno delo ter na 

spletnih straneh ministrstva in 
CSD-jev. O dejstvih in okoliščinah, ki 
vplivajo na spremembo odločbe in 
za katere je center za socialno delo 
izvedel po uradni dolžnosti ali od 
upravičenca v osmih dneh od dne, 
ko je nastala taka sprememba, ali je 
upravičenec izvedel zanjo, odloči s 
prvim dnem naslednjega meseca po 
nastopu spremembe. 

V kolikor je upravičenec sporočil 
spremembo po izteku navedenega 
roka, pa center za socialno delo odloči 
s prvim dnem naslednjega meseca 
po prejemu sporočila o spremembi, 
razen če gre za takšno spremembo, 
zaradi katere bi bilo treba določiti 
krajše obdobje prejemanja, nižjo 
višino sredstev ali drugačno odločbo 
o pravici. 

Romana Rojšek, CSD Žalec
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POMEN SAJENJA MEDOVITIh RASTLIN

Prebujanje pomladi je tako rekoč že 
čutiti v zraku. Vse daljši dnevi nas 
vabijo v naravo in prebujajo življenj-
sko energijo, ki je v zimskem času 
nekoliko zastala in počivala v priča-
kovanju pomladi. Tudi narava se 
prebuja in vsak čas bo zacvetela v 
vsej barvni lepoti. Čebele se bodo 
letošnjo zimo dodobra spočile, saj 
jim mraz ni dopuščal, da bi zapuščale 
varno in toplo gnezdo. Sonce in 
toplota jih bosta privabila na pla-
no in začele bodo iskati prvo spo-
mladansko pašo. Kar naenkrat jih 
bomo lahko opazovali, kako letajo s 
cveta na cvet in prisluhnili njihovemu 
brenčanju. Hrano jim bodo ponudile 
prve znanilke pomladi, med katere 
sodijo: vrba, resa, zvončki, telohi, 
trobentice, leska … To so rastline, 
ki jih imenujemo medovite rastline 
in ki s svojimi sladkimi izločki v obliki 
medičine in cvetnega prahu dajejo 
čebelam hrano in omogočajo njihov 
razvoj. Medovite rastline rastejo na 
poljih, kjer jih kmetje sejejo na večjih 
površinah. To so facelija, ajda, detel-
ja, oljna ogrščica, sončnice ... Tudi 
gozdovi so bogati s temi rastlinami. 
Najdemo jih tudi na travnikih in na 
manjših površinah, kjer jih sadimo z 
namenom, da krasijo našo okolico, 
pa naj bodo to okrasni vrtovi, zasa-
ditve poti, skalnjakov, čebelnjakov, 
okrasno balkonsko korito, zeliščni 

nasadi, parki, javne površine …  

Čebelarska zveza Slovenije s svojimi 
aktivnostmi že več let spodbuja sa-
jenje medovitih rastlin. Če razume-
mo, da so čebele eden najpomem-
bnejših živalskih organizmov na 
planetu, bomo znali pritrditi pobudi 
Čebelarske zveze Slovenije in tudi 
na svoji mikrolokaciji poskrbeli za sa-
ditev medovitih rastlin in tako nare-
dili nekaj dobrega za ohranitev čebel 
in okolja, v katerem živimo.  Čebele 

pa bodo še naprej vestno opravlja-
le svoje osnovno poslanstvo, to je 
opraševanje rastlin, in poskrbele za 
hrano, ki je za obstoj človeka nujno 
potrebna. 

Kaj lahko sami naredimo za čebele? 

Na pripravljene grede posadimo 
predvsem trajnice. To so rastline, 
ki vsako pomlad na novo odženejo, 
rastejo, cvetijo in jeseni pomrznejo 
do tal, v zemlji pa ostanejo novi brs-
ti, ki odženejo naslednje leto. Dobra 
lastnost trajnic je to, da z njimi ni 
večjega dela in ob pestri zasaditvi je 
taka greda zanimiva skozi vse leto. 

Od medovitih trajnic so za čebele 
pomembnejše črni teloh (Helleborus 
niger), spomladanska resa (Erica her-
bacea), zlata rozga (Solidago spe-
cies), žepek (Saturea montana), raz-
ni sedumi ali homuljice, od dišavnic 
pa poprova meta (Mentha pulegi-
um), timijan (Thymus vulgare), žaj-
belj (Salvia officinalis) in druge. 

Ob robovih gred ali robovih parcel 
lahko posadimo manjše medeče 
grmičevje. Sem spada navadna les-
ka (Corylus avellana), večina vrst vrb 
oziroma mačic (Salix sp.), od okras-
nih rastlin zelo dobro medijo navad-
ni liguster (Ligustrum vulgare), bra-
davec (Cariopteris incana), hibiskus 
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(Hibiscus syracus), vse vrste drenov 
(Cornus sp.), vse vrste kovačnikov 
ali lonicer in mnoge druge. 

Na večjem prostoru pa zasadimo 
medečo drevnino. Tu pazimo, da 
ima drevo zares dovolj prostora, 
da lahko nemoteno raste. Sadimo 
v glavnem lipe (Tilia platiphylos), 
vse vrste javorjev (Acer sp.), divje 
češnje (Prunus avium), divji in pravi 
kostanj, od tujerodnih pa  paulovni-
jo (Paulownia tomentosa), trnato 
gledičevko (Gleditsia triacanthos L.), 
cigararja ali katalpo (Catalpa ovata), 
tulipanovec (Liriodendron tulipifera 
L.), grmasto amorfo (Amorpha fru-
ticosa L.), mehurnik (Koelreuteria 
paniculata Laxm.), japonsko soforo 
(Sophora japonica L.), evodijo(Tetra-
dium daniellii ) in še nekatere druge. 

Naštete rastline so zelo dobre medo-
nosne rastline in jih je možno kupiti 
v naših vrtnarijah, večina naštetih 

vzorčno raste tudi na Čebelarski 
zvezi Slovenije v okolici. 

Pri sajenju dreves in grmov bodimo 
pozorni na velikost sadilne jame, ki 
mora biti dovolj široka in dovolj glo-
boka. Korenin nikoli ne upogibamo 
ali zvijamo, vedno izkopljemo jamo, 
da lahko rastlino brez težav vanjo 
posadimo. Na dno jame lahko doda-
mo plast preperelega hlevskega 
gnoja ali komposta, ki ga prekrijemo 
z dva do tri centimetre žive prsti. 
Če sadika potrebuje oporo, jo v tej 
fazi tudi postavimo, kamor jo lahko 
privežemo. Če to počnemo kasneje, 
lahko poškodujemo korenine. Ras-
tlino vložimo v jamo in zagrnemo 
korenine do polovice, nato rahlo 
potlačimo in zasujemo do vrha. Na 
koncu vedno obilno zalijemo z okoli 
deset litrov vode. 

Pri sajenju trajnic pazimo, da so 
zdrave in imajo lepo razvite ko-

renine. Upoštevamo tudi njihovo 
končno razrast, da ne posadimo pre-
blizu eno zraven druge. Na koncu 
vedno obilno zalijemo. 

V Sloveniji je okoli tri tisoč različnih 
vrst rastlin, vendar pa vse niso enako 
gospodarsko pomembne za čebe-
larstvo, od teh jih je za čebele zanimi-
vih okoli tisoč, na katerih lahko naj-
dejo nektar ali cvetni prah. Smiselno 
je posaditi tiste rastline, ki cvetijo in 
dajejo pelod ter nektar v času, ko v 
naravi ni paše. Čebelarji pravimo, da 
v času, ko v naravi vlada brezpašno 
obdobje. V tem času je vsaka sveža 
kapljica nektarja ali košek obnožine 
v panju še kako dobrodošel. Naše če-
bele nam bodo hvaležne. 

Jure Justinek, 
Nataša Klemenčič Štrukelj 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

3. 3. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040/206-991)

4. 3. 2017
16.00-18.00

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOZMIČNI RITMI, SETVENI 

PRIROČNIK

Občina Tabor
sejna soba

Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)

9. 3. 2017
9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO 
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

10. 3. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040/206-991)

11. 3. 2017
9.00-13.00

KVIZ 
GASILSKE ZVEZE ŽALEC

Dom krajanov Tabor
telovadnica

Milan Pustoslemšek
(041/783 881)

11. 3. 2017
16.00-18.00

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
SEMENA, BIODINAMIČNI 

PREPARATI

Občina Tabor
sejna soba

Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)

16. 3. 2017
18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE
SVOBODNI GOSPODJE ŽOVNEŠKI

Občina Tabor
sejna soba

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

17. 3. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040/206-991)

18. 3. 2017
16.00-18.00

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE
KOMPOST, KOLOBAR, PLEVELI, 

ŠKODLJIVCI

Občina Tabor
sejna soba

Društvo Ajda Štajerska
(031 827 368)

21. 3. 2017
17.00

PRIREDITEV  
OB  MATERINSKEM DNEVU

Dom krajanov Tabor
telovadnica

POŠ Tabor
(03/703 21 80)

24. 3. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040/206-991)

28. 3. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URICA S 
POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

28. 3. 2017
19.00

KOŠARKARSKA TEKMA
STARI-MLADI

Dom krajanov Tabor
telovadnica

ŠD Partizan, Sekcija košarka
(031/895 542)

31. 3. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040/206-991)

POSLOVILI SO SE
Februarja so se od nas poslovili:  

Stanislava - Slavka Bogataj (1940-2017)
Vincenc Ocvirk (1927-2017)
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

3. 3. 2017 
18.00

LITERARNI VEČER S PISATELJICO 
NATAŠO KONC LORENZUTTI Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 3. 2017
10.00

BRALNO DRUŽENJE 
Z OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

10. 3. 2017 
20.00 20 LET ČETRTKOVE PODOKNICE Športna dvorana Vransko Agencija Unico & CO

(041 655 078)

11. 3. 2017
10.00

Otroški abonma
OBISK DR. EKA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

15. 3. 2017
18.00

Okrogla miza
ŠPORT NA VRANSKEM Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

(041 238 749)

18. 3. 2017 
5.00 GREMO SMUČAT V TURRACHER HÖHE odhod izpred Športne dvorane 

Vransko 
ZKTŠ Vransko
(041 238 749) 

25. 3. 2017
19.30

Gledališki abonma
GOLI PIANIST Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

21. 3. 2017
10.00

BRALNO DRUŽENJE 
Z OSKRBOVANCI NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 3. 2017 
18.00

PRAVLJIČNA URA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

31. 3. 2017 
19.30

Gledališka predstava 
ISKRENA SPOVED Kulturni dom Vransko Mitja Kovačič, s. p.

(051 681 763)
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Bonifacij in Marija, dva prav posebna lika, ki sta zaznamovala kultno 
nadaljevanko Ena žlahtna štorija, se nam  predstavljata v gledališki 

predstavi Iskrena spoved.

Dva priznana izvrstna dramska igralca, Maja Blagovič in Milan 
Vodopivec, sta pripravila gledališko predstavo Iskrena spoved, s katero 
nas bosta popeljala v njuno skupno življensko zgodbo, ki se navezuje 
na že omenjeno uspešnico. Vsekakor  zanimivo srečanje z legendama 

malih ekranov v živo na našem odru.

Scenarij: Milan Vodopivec

Režija: Vladimir Jurc

ISKRENA SPOVED
Kulturni dom Vransko 

 petek, 31. marec 2017, ob 19.30

VSTOPNICE:  PETROL, POŠTNE POSLOVALNICE, WWW.EVENTIM.SI IN 
KULTURNI DOM VRANSKO URO PRED PRIČETKOM PREDSTAVE.

CENA DO 30. 3.: 12 EVROV, NA DAN PREDSTAVE: 15 EVROV.


