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OBČINSKI INFORMATOR
številka 120
Vransko, 29. 02. 2016
Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

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.

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

UREDNIŠTVO

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko,
Župnijska Karitas Vransko, KD Vrani Vransko, ŠD Vransko, Studio
Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, A. Urankar, Denis Oštir
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. 03. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 03. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO

ZGODILO SE JE ...
Kultura v dolini bogata in raznolika
rektorica Medobčinske
knjižnice Žalec.

Osrednja proslava Občine Vransko
ob slovenskem kulturnem prazniku
je bila prav na prazničen dan. Kulturni dom na Vranskem so občani
povsem napolnili. V prisrčnem kulturnem programu je sodeloval pevski zbor Osnovne šole Vransko-Tabor,
ki ga vodi Vanja Govek, in kulturniki
iz KD Vransko in Literarnega društva LIvRA Vransko. Slavnostna govornica je bila Jolanda Železnik, di-

splošne

V govoru se je dotaknila aktualnega dogajanja, ki kulturi jemlje moč.
Kritično se je ozrla na politično moč,
ustrahovanja, laži in manipulacije, ki
zagotovo niso kultura. Poudarila je,
da je treba slediti enemu najpomembnejših avantgardistov Srečku Kosovelu, ki je dejal: »... kultura mora biti
tista, na kateri mora sloneti naša
politika, ne pa obratno ...« Glas kulturne javnosti mora biti močnejši
kot moč politike. Med drugim je
pohvalila naklonjenost spodnjesavinjskih občin razvoju knjižnic v naši dolini, kar za državo ne velja.

ti, knjigi, knjižnici in kulturi nasploh.
Promovirati jo je treba v upanju, da
zanjo slišijo tudi tisti, ki jim je popolna tujka. Temelj kulture pa so po njenem besede. Izbirati in izbrati prave
besede mora biti vrednota stalnica.
Ne smemo se prenagliti z njimi niti z
njimi preveč skopariti. Zlasti ne s tistimi, ki imajo posebno moč, kot so:
hvala, prosim, oprosti, izvoli, midva ...
Tako kot je pomemben izbor besed, je
pomembna tudi njihova količina.
Svoj govor je zaključila z mislijo, da
čeprav nas kdaj pa kdaj obdajajo
temne misli in strah, da kultura ponika, ni tako črno, kot je videti, saj je v
naši dolini kultura bogata in raznolika.
T. T.

Železnikova je še dejala, da je treba
neprenehoma govoriti o umetnos-

Prevzem pustne oblasti na Vranskem

V tem pustnem času je v občini Vransko moč čutiti precejšen nemir, saj je
to čas, ko vranski generali »VRANARJI«
prevzemajo občinsko oblast. Potekale
so velike priprave. Z veliko vnemo se
je dela lotila komisija za mobilizacijo,
polne roke dela pa ima tudi štab za logistiko. Bojne enote in pustno oblast
vodi general Aleksander Reberšek,
vključno z generaloma Jožetom Križnikom ter z upokojenim generalom - admiralom Vladom Rančigajem.
Z zavzetjem občinskih prostorov so
oblast v občini Vransko minulo nedeljo
ob 11.01 prevzeli generali VRANARJI. To
je bil veličasten dogodek, na katerega
so čakali vsi občani. Da bi bila vlada čim
bolj demokratična, so razrešili občinski
svet in občinsko upravo, pri županu pa

je prišlo do blagega upiranja, vendar
se je naposled le moral vdati, saj so bili
prevzemniki v veliki premoči. Svetnikom se je odvzela glasovalna pravica,
občinska uprava pa do nadaljnjega ostaja za potrebe generalštaba. Župan
je v hišnem priporu, opravlja pa lahko
samo hišna opravila. Pred njegovo hišo
so postavili opazovalno skupino, saj se
bojijo, da je župan begosumen.
Pred prevzemom oblasti je bilo ogromno dela pri pripravi orožja, urejanju uniform in poliranju raznih zlatih odlikovanj in priznanj. Prevzem oblasti in
simbolična primopredaja ključa občine

Vransko se je zgodila v središču trga
pred občino Vransko, kjer je ključ, ki
simbolizira občino, predal pustni oblasti odstavljeni župan Franc Sušnik.
Pustna vlada bo imela oblast vse do pepelnične srede. V tem času bo delovala po sprejetem pustnem zakoniku, ki
ga je sprejela na prvi nočni seji, in tam
tudi razdelila naloge vsem generalom.
V soboto, 6. februarja, ob 14. uri pa bo
njihov veliki pustni karneval - parada, ki
je tudi prikaz in potrditev njihove pustne oblasti.
T. T.
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ZGODILO SE JE ...
Pustno razpoloženje v Zavodu sv. Rafaela Vransko

Za nami je najbolj norčavi čas v letu.
Vsak se je prelevil v svojo pustno masko. A najprej smo v petek, 5. februarja
2016, izdelovali pustne maske. Med stanovalci je bilo slišati: »Ali si greš tudi ti
naredit svojo larfo za pustno rajanje?«

In prišli so. Pomagali so pri zlaganju papirja, obrisovanju rok, rezanju, lepljenju,
krašenju … Vsak si jo je okrasil po svoje. Prav vsaka je bila unikatna, posebna, predvsem pa pustna. Med sabo so
si tudi pomagali – eni so spretnejši pri
rezanju, drugi pri barvanju, tretji imajo
večji smisel dekoriranja. Obljubili so, da
bodo narejene maske uporabili na pustnem rajanju v torek, 9. februarja 2016.
Ta dan so nas že pred prihodom prostovoljcev OŠ Vransko Tabor obiskale
maškare iz vrtca. Otroci so bili našemljeni v gasilce, gusarje, dimnikarje, vile,

različne živali, klovne, princeske. Stanovalcem so se oči kar zarosile, ko so
jih videli. Malo čez deseto uro pa smo
se zbrali v jedilnici. Nekateri so dovolili,
da smo jih porisali po obrazu. Drugi so
le opazovali pustno rajanje. Ob prihodu
prostovoljcev OŠ Vransko-Tabor smo
skupaj zaplesali in preganjali zimo. Če
bi sodili po vremenu, ki je sledilo v sredo, nismo bili preveč uspešni. Kruleče
želodčke smo nahranili s krhkimi flancati, sokom in kuhanim vinom. Ob koncu smo si obljubili, da bomo zabavo prihodnje leto ponovili.
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Krvodajalske akcije se je udeležilo veliko mladih
Območno združenje Žalec, Občinska organizacija Rdečega križa Vransko in Transfuzijski center
Celje so organizirali krvodajalsko akcijo, ki je bila
4. februarja v Kulturnem domu Vransko.
Z udeležbo so zadovoljni, saj se je akcije udeležilo 83 krvodajalcev, pri čemer je bilo 17 novih krvodajalcev, med katerimi
so prevladovali predvsem mladi. Matjaž Črešnovar, sekretar
žalskega združenja, je povedal: »Moralo bi nas malo skrbe-

ti, ker se število krvodajalcev zmanjšuje, kar je tudi odraz
stanja v podjetjih. Toda zaradi udeležbe tolikšnega števila
krvodajalcev, ki so prvič darovali kri, smo presenečeni in zelo
hvaležni. Opažamo, da so se tudi mladi začeli zavedati, da
morajo pomagati takoj, zato darujejo kri in razmišljajo o tem,
da se lahko kdaj tudi oni znajdejo v bolnišnici, ko bodo potrebovali kri.«
Naslednja krvodajalska akcija na Vranskem bo 14. julija.

ROŽICA ZA NAŠO SLAVLJENKO ZVONKO
Bil je mrzel in snežen februarski dan, ko sta se pred 60 leti mama Ivanka in
ata Tone razveselila hčerke Zvonke, naše prijazne sosede.
Zvonka je rasla, ju razveselila z vnuki in jima skupaj z možem Radom na
starost nesebično olajšala vse tegobe, ki jih jesen življenja prinaša s seboj.
Zvonka pa ni bila dobra samo do svojih staršev. Vedno rada pomaga tudi
svojim sosedom, marsikdaj kaj speče in nas povabi na svoje dobrote. Še
posebej pa je srčna do svoje družine.
Njena največja strast pa so gobe. Vsako leto jih skupaj z možem vse poletje
pridno nabira. Pa ne samo zase. Rada jih deli med prijatelje. Vsak sosed ima
kakšno njeno gobjo trofejo v skrinji.
Prav tako vedno rada nameni dobro besedo ali prijazen pozdrav vsakomur,
ki pride mimo.
Zato smo se sosedje dogovorili, da jo za okroglo obletnico presenetimo z
rožico, ki jo bo 60 dni spominjala na njeno dobrosrčnost in na našo zahvalo.
Tebi, draga Zvonka, pa želimo zdravja, predvsem pa zadovoljstva v krogu
svoje družine in naše soseske in ti kličemo: »ZVONKA, ŠE NA MNOGA LETA!«
Sosede in sosedje ulice PODGORICA

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
Vrani - uspešni na vseh frontah

V zadnjih tednih smo nastopali predvsem člani in ekipa U-11, ostale selekcije
pa so imele nekaj premora in s tekmami
nadaljujejo v marcu. Z zadovoljstvom
lahko sezono 2015/16 že sedaj označimo
za najbolj uspešno v devetletni zgodovini obstoja Vranov. Številne mlade selekcije fantov in deklet pa obetajo še lepšo
prihodnost košarke na Vranskem.

V nedeljo, 7.
februarja, je na
Vranskem potekal turnir ekip
U-11 v 1. slovenski
košarkarski ligi.
V goste sta prišli
ekipi ECE Celje
in Hopsi Polzela, Vrani pa smo
nastopili v polni
postavi. Na parketu se je pred
številnimi gledalci predstavilo kar 14 fantov in 3 dekleta.
Očitno nam je podpora s tribun dobro
dela, saj smo zabeležili dve zanesljivi
zmagi. Naslednji turnir nas čaka 6. marca, ko na Vransko prihajata ekipi Nazarje
Input in Zlatorog Laško. V zadnjem času
super igramo tudi člani. Lovimo končno 3. mesto na lestvici, trenutno pa se

ODBOJKARSKI POZDRAV

Tudi me punce bi vas rade malo
seznanile o svojem delu in povedale,
da smo pridne, tako letos kot minulo
leto.
Vsak ponedeljek se že več kot 25 let
srečujemo v športni dvorani, poleti pa gostujemo na mivki, malo na

Ločici, malo pa
v Jakov dolu.
Lani smo se že
udeležile tudi
dveh turnirjev v
ženski dvoranski rekreativni
odbojki, in sicer
v Slovenj Gradcu in Podgorju.
Ob koncu leta
smo tudi me
organizirale
že tradicionalni Miklavžev turnir.
Udeleženih je bilo šest ekip: Slovenj
Gradec, Rečica, Celje, Ljubljana in dve
domači ekipi. Ponosne smo predvsem
na to, da postaja udeležba vedno bolj
medregijska.

Ustvarjalne roke izdelale 5000 cvetov
– Zavod sv. Rafaela. Vabilo s točnim razporedom bo objavljeno v župnijskem
oznanilu. Prisrčno vabljeni vsi, ki želite
in zmorete pomagati. Poleg pridnih rok
bomo potrebovali tudi pušpan, za katerega še posebej prosimo.
Na ustvarjalnih delavnicah, ki so potekale v januarju in februarju in kjer smo
izdelovali rože iz krep papirja, so pridne
roke udeležencev izdelale približno
5000 cvetov. Vpletali jih bomo v butarice v cvetnem tednu, to je od 15. do
18. 3. 2016 v depandansi Našega doma

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo gospe Martini Felicijan, ki je svoje
bogato znanje delila z nami. Hvala tudi
gospe Mojci Lebar za vsakokratno pomoč in vsem udeležencem, ki ste tako
zavzeto sodelovali.
Sodelavci Župnijske Karitas Vransko

nahajamo na 4. z izkupičkom 9 zmag
in 7 porazov. Visoke zmage so idealna
priložnost za mlajše igralce, ki dobivajo
svoje prve članske izkušnje.

V aprilu nas čakajo še najmlajši. Takrat
s turnirji začnejo igralci in igralke najštevilčnejše zasedbe Vranov. Ekipa U-9
šteje kar 30 članov in članic 1. triletja OŠ
Vransko in OŠ Žalec. Vsi že nestrpno
pričakujejo, da oblečejo svoj prvi dres
Vranov.
Žan Ocvirk
Tudi letošnje leto smo začele aktivno, saj smo februarja že gostovale v
Slovenj Gradcu, kjer smo v športnem
duhu preživele kulturni praznik. Ekipa je igrala dobro, pa še veliko pozitivne energije smo prinesle na koroški
konec.
Prvič pa v aprilu organiziramo
mavrični turnir, kjer se bomo zbrale
vse ženske odbojkarice po duši in
bomo ekipe izžrebale na samem
turnirju. Ideja o takšnem turnirju se
kali v naših glavah že kar nekaj časa,
nad idejo pa so navdušene tudi ostale
igralke in že komaj čakajo, da se ga
udeležijo.
Športno srčen pozdrav
članice ŠD Vransko

ŽUPNIJSKA KARITAS
NA OBISKU
Na lep, sončen januarski dan smo
sodelavke Župnijske Karitas Vransko v »Našem domu« ob 90. rojstnem
dnevu obiskale Frančiško Poznič. Ob tej
priložnosti smo z njo obujale spomine in
celo skupaj zapele, da se je pesem razlegala po domskem hodniku. Ob visokem
jubileju ji želimo še veliko zdravja in božjega blagoslova.
Kdor ima ljubezen v svojem srcu, ima
vedno nekaj, kar lahko da.

5

ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

ABONMA 2015/2016
OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 12. marec 2016, ob 10.00

sobota, 19. marec 2016, ob 19.30

SMETIŠČNI ŠKRAT

SREČNO LOČENA

navihana EKO predstava

komedija

Gledališče KU-KUC Lendava
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Trajanje 35 minut.

Valič teater

za gledališki abonma in izven

Vstopnina: 5 evrov
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v Kulturnem domu Vransko
Informacije: 031 210 298, 041 919 829

ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT
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KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V MARCU:
•
•

torek, 1. marec 2016, ob 10.30: Bralna ura z oskrbovanci Našega doma
torek, 15. marec 2016, ob 18.00: Pravljična ura s poustvarjanjem z Darjo Cekin
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
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ZGODILO SE JE ...
Pravljična ura s poustvarjanjem

Literarna ura z oskrbovanci Našega doma

Na februarski pravljični uri smo spoznali vrano, ptico, ki
jo danes pogosto srečamo v naši bližini. V uvodu smo
kovali modrosti, kot je »Vrana vrani ne izkljuje oči« ali
»Lačna vrana se ne zmeni za strašilo«, si zastavljali uganke in pripovedovali smešnice, nato pa prisluhnili zgodbici o vrani, ki je v mrzli zimi šla po žarek toplote k soncu,
ki jo je pri tem ožgalo, zato vrana še danes nosi črno
perje. Zgodba nas je naučila, da »kar resnično velja, je
samo lepota tvojega srca«. Zato smo za naše najdražje
izdelali cvetlične košarice in srčke s srčnim sporočilom.

Večkrat smo že dejali, da je branje starostnikom čast in
privilegij. Da so naša mesečna snidenja v Našem domu
premalo, smo vedeli že dalj časa, zato smo strnili moči
in od januarja letos se srečujemo dvakrat mesečno, enkrat beremo z Valerijo, drugič z Lauro. Zbere se nas po
dvajset, petindvajset, včasih še kakšen več. Pogovori z
oskrbovanci so duhoviti, iskrivi, modri, zabavni, pa tudi
žalostni, resni. Prav takšni, kot je življenje. Lahko se nam
pridružite tudi vi, zgolj kot poslušalci ali kot sodelujoči.
Prijazno vabljeni.

Knjižne novosti
Za odrasle:
• Sivec, I.: Bleščeče celjske zvezde
• Sivec, I.: Vitezi jutranje zarje
• Prunk, J.: Zgodovina Evrope
• Cass, K.: Elita
• Kožinov, V. V.: Nasledniki zmage
• Sorensen, J.: Usodno srečanje Callie in Kaydena
• Byrne, K.: Cestni razbojnik
• Miller S., C.: Korenine oljčnega drevesa
• Carter, C.: Jaz sem smrt
• Brajnik, E.: Naturopatski priročnik za samopomoč
• Burrowes, G.: Najlepše božično darilo
• Žmahar, C.: Nebesa ne pozabijo
• Mars, E.: Strasti v hotelu
• Dare, T.: Škotska poroka

Mladina:
• Barbie. Vilinska skrivnost
• zbirka Spoznajmo svet: Kmetija, Konji,
• Moje telo, Živali
• Joyce, M.: Medvedek in zvezdno nebo
• Biscoe, C.: Vesela poštarica
DVD-ji:
• Hobit. Bitka petih vojska
• Sprehod z dinozavri
• Labirint
• Ostrostrelec
• Ninja želve
• Pingvini z Madagaskarja
• Raziskovalka Dora

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 29. FEBRUAR 2016

Številka 54/2016
2. člen

VSEBINA

V petem odstavku 6. člena se beseda »pečata« nadomesti z besedo
»žiga«.

AKTI
1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Statuta Občine Vransko

3. člen

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE poslovnika Občinskega
sveta občine Vransko

V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo »oziroma drugih služb
nadzora«.

3. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAVNANJA s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2016
4. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu v občini Vransko za leto 2016
RAZPISI

4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi občine, ki delajo na sejah, lahko sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.«
5. člen

5. RAZPIS načina in pogojev za dajanje pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2015

Peti odstavek 13. člena se črta.
6. člen

ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 9. redne seje občinskega sveta

V peti alineji drugega odstavka 16. člena se črta besedilo »daje
soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in«.
Enajsta alineja se črta.

OBVESTILA
7. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Odloka o

plakatiranju v občini Vransko

AKTI
1. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je občinski svet Občine Vransko
na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel

Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
» - sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine,«.
Za novo enajsto alinejo se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
» - sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine,«.
Dosedanje dvanajsta do enaindvajseta alineja postanejo trinajsta do
dvaindvajseta alineja.
7. člen
V sedmem odstavku 20. člena se črta besedilo », predsedniku
nadzornega odbora občine«.
8. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

SPREM EM BE IN DOPOLNITVE
Statuta Občine Vransko
1. člen
V Statutu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015) se v 3.
členu črta besedilo »po predhodnem soglasju občinskega sveta«.

»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana
delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na
obrazložen predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta
pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do
prve naslednje seje občinskega sveta.«
9. člen
Prva alineja drugega odstavka 29. člena se spremeni tako, da se
glasi:

1|S tr a n
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» – predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in
zaključni račun proračuna, načrt ravnanja s premičnim premoženjem
občine, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, odloke
in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,«.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na predlog komisije za
volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed prebivalcev
naselja, ki so bili predlagani na zboru občanov posameznega
naselja, za katerega se imenuje odbor.«

Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
» – odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega
premoženja občine,«.
Peta alineja se črta.

15. člen
V prvem odstavku 119. člena se beseda »spodbija« nadomesti z
besedo »izpodbija«.
KONČNA DOLOČBA

Dosedanje šesta do enajsta alineja postanejo peta do deseta alineja.
10. člen
Drugi do osmi odstavek 36. člena se črtajo.
11. člen
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Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:

16. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Številka: 007/2016
Vransko, 16. 2. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora.«
Drugi, četrti in peti odstavek se črtajo.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor z letnim programom nadzora seznani župana in
občinski svet.«
12. člen
50. člen se črta.
13. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izločitev uradnih oseb občinske uprave, direktorja občinske uprave
in župana določa zakon.«
Drugi odstavek se črta.
14. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:

2. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta
občine Vransko
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF 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 in 46/2015) je Občinski svet Občine Vransko
na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel
SPREM EM BE IN DOPOLNITVE
poslovnika Občinskega sveta občine Vransko
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Vransko (Uradni list RS, št.
44/99, 42/00 in 13/01) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«
2. člen

»Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na
območju posameznih naselij in delov naselij imenuje občinski svet
krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.

V prvem in drugem odstavku 7. člena beseda »pečat« nadomesti z
besedo »žig«.

Imena in območja krajevnih odborov na območju občine Vransko so:

V tretjem in četrtem odstavku se beseda »Pečat« nadomesti z
besedo »Žig«.

- trški odbor Vransko: za območje naselja Vransko,
- vaški odbor Brode - Selo: za območje naselja Brode in del
naselja Selo pri Vranskem,
- vaški odbor Čeplje: za območje naselja Čeplje,
- vaški odbor Limovce: za območje naselja Limovce,
- vaški odbor Ločica: za območje naselja Ločica pri Vranskem,
- vaški odbor Prekopa: za območje naselja Prekopa,
- vaški odbor Stopnik: za območje naselja Stopnik,
- vaški odbor Tešova: za območje naselja Tešova, naselja Čreta,
del naselja Jeronim in del naselja Selo pri Vranskem,
- vaški odbor Merinca - Vologa: za območje naselja Vologa in
del naselja Jeronim,
- vaški odbor Prapreče: za območje naselja Prapreče,
- vaški odbor Zahomce: za območje naselja Zahomce,
- vaški odbor Zaplanina: za območje naselja Zaplanina,
- vaški odbor Zajasovnik: za območje naselja Zajasovnik – del.

V četrtem odstavku se besedilo »tajnik občine« nadomesti z
besedilom »direktor občinske uprave«.
3. člen
V 12. členu se besedilo »komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja« nadomesti z besedilom »komisijo za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
4. člen
V petem odstavku 13. člena se besedilo »dela plače za nepoklicno
opravljanje funkcije občinskega funkcionarja« nadomesti z
besedilom »sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji
delovnega telesa občinskega sveta«.
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5. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »tajniku občine« nadomesti
z besedilom »direktorju občinske uprave«.
6. člen
V šestem, sedmem in osmem odstavku 17. člena se besedilo »tajnik
občine« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
7. člen
V tretjem odstavku 19. člena se črta beseda »neopravičeno«.
Besedilo »del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v
katerem je bila ta seja« se nadomesti z besedo »sejnina«.
8. člen
V drugem odstavku 22. člena se črtata besedili »predsedniku
nadzornega odbora občine« in »načelniku upravne enote«.
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12. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne
vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku
točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke
dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja
in glasuje.«
13. člen
V drugem odstavku 32. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti
z besedilom »direktor občinske uprave«.
14. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedilo »ob ponedeljkih ob
devetnajsti uri« nadomesti z besedilom »ob torkih ob dvajseti uri«.
15. člen
Četrti odstavek 43. člena se črta.

Besedilo »tajniku občine« se nadomesti z besedilom »direktorju
občinske uprave«.

16. člen

9. člen

V drugem odstavku 49. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti
z besedilom »direktor občinske uprave«.

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23. a člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje
sveta.
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki
osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom
sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali
glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne
seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum
in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom
sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica.
Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za
sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je
kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja
sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s
tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom
sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev
zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo
sveta.«
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z
besedilom »direktor občinske uprave.«
11. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na dnevnem redu vsake seje mora biti praviloma kot prva točka
potrditev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta.«
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17. člen
V tretjem in petem odstavku 52. člena se besedilo »tajnik občine«
nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
V tretjem odstavku se besedilo »Tajnik občine« nadomesti z
besedilom »Direktor občinske uprave«.
18. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno snema za potrebe priprave
zapisnika seje in z namenom zagotavljanja transparentnosti
delovanja občinskega sveta oziroma zagotavljanja nadzora javnosti
nad delovanjem občinskega sveta.
Zvočni posnetek seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom
in gradivom s seje.
Član občinskega sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico
poslušati zvočni posnetek seje. Poslušanje se opravi v prostorih
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega
uslužbenca.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del zvočnega posnetka
dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Župan
odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega posnetka, ki vsebuje
informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in
se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in
naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno
pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu
z zakonom.
Zvočni posnetki sej občinskega sveta, odprtih za javnost, so javnosti
dostopni na spletne strani občine. Objavijo se v roku sedmih dni po
seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.
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Zvočni posnetki sej občinskega sveta se na svetovnem spletu
objavljajo z namenom obveščanja javnosti, predvsem zaradi
zagotavljanja transparentnosti delovanja občinskega sveta in
zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem občinskega sveta.
Z informacijo o zvočnem snemanju seje in kasnejšo objavo zvočnih
posnetkov seje občinskega sveta na spletni strani občine se vse
prisotne na seji seznani z obvestilom, izobešenim na vidnem mestu
v prostoru, kjer poteka seja.
V primeru obravnave gradiva z varovanimi osebnimi podatki ali
gradiva z označeno stopnjo zaupnosti na seji občinskega sveta, se
zvočni posnetki ne objavljajo na svetovnem spletu.«
19. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti z
besedilom »direktor občinske uprave«.
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20. člen
V prvem in tretjem odstavku 56. člena se besedilo »tajnik občine«
nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
»Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema
svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in predloge
z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
26. člen
Drugi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja na področju
urejanja, cilje, načela in temeljne rešitve predloga odloka ter oceno
finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član
občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu s predlogom za
uvrstitev na dnevni red seje občinskega sveta.«
27. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka se pošlje članom občinskega sveta najmanj sedem
dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.«

V drugem in tretjem odstavku se besedilo »Tajnik občine«
nadomesti z besedilom »Direktor občinske uprave«.
21. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisijo
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
V drugem in tretjem odstavku se besedilo »Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »Komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
V četrtem odstavku se besedilo »Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
22. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom
občine, so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,

28. člen
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki se glasi:
»76.a člen
Po opravljeni prvi obravnavi predloga odloka, se predlog odloka
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo.
Obvestilo o javni obravnavi predloga odloka se objavi na spletni
strani in oglasni deski občine. Obvestilo o javni obravnavi vsebuje
povabilo zainteresirani javnosti k posredovanju predlogov, pripomb
in mnenj na predlog odloka.
Predlog odloka se skupaj s spremljajočim gradivom objavi na spletni
strani občine in razgrne v prostorih občine v poslovnem času
občinske uprave.
Po končani javni obravnavi občinska uprava pripravi poročilo o javni
obravnavi, ki vsebuje zapisnik javne obravnave in obrazložitve
razlogov za upoštevanje ali neupoštevanje posredovanih pripomb,
predlogov in mnenj zainteresirane javnosti.
Poročilo o javni obravnavi se posreduje občinskemu svetu kot del
gradiva za drugo obravnavo predloga odloka.«

– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe,

29. člen

– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

86. člen se spremeni tako, da se glasi:

– odbor za kmetijstvo.«

»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu
najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna
državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan
predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega
sveta.

23. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisije
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
24. člen

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna
občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne
finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo
predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.

V prvem odstavku 66. člena se besedilo »komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«

V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni javni
uslužbenec občinske uprave občinskemu svetu:

25. člen

– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga
proračuna,

Četrti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:

– načrtovane politike občine,
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– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega
neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in
kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno
razpravo in sprejme sklep, da se izvede javna obravnava predloga
proračuna.
Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno
obravnavo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku
sedmih dni občinskemu svetu predloži popravljen predlog proračuna
z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem
upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje
v javno obravnavo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta
pošlje v javno obravnavo župan.«
30. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna mora biti v javni obravnavi najmanj 15 dni.
Obvestilo o javni obravnavi se objavi na spletni strani občine in na
oglasni deski občine. Obvestilo določa način in rok za vlaganje
pripomb in predlogov zainteresirane javnosti k predlogu občinskega
proračuna.
Predlog proračuna se objavi na spletni strani občine in razgrne v
prostorih občine v poslovnem času občinske uprave.
V času javne obravnave obravnavajo predlog proračuna delovna
telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.
Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne
obravnave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na
njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.«
31. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni obravnavi o predlogu
proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna in odloka o
proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se
bosta obravnavala.
Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko
člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri
dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega
odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke
proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.«
32. člen
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pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval
pri pripravi dopolnjenega predloga in katerih ni ter obrazloži, zakaj jih
ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je
sestavni del gradiva predloga proračuna.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih
amandmajih k dopolnjenemu predlogu proračuna in odloku o
proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu
in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali
dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve
proračunskega ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in
pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo
vložil amandma na katerega od vloženih amandmajev ter v
kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na
amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in
predložitev amandmaja članom občinskega sveta.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se
najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet
pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.«
33. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri
amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po
delih ter glede prihodkov, odhodkov in ali je z njim zagotovljeno
financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi
obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o
proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S
sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi
odlok o proračunu občine. Če proračun ni usklajen, lahko župan
prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo
in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V
skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in
določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen
predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži.
O predlogu uskladitve ni razprave.
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog
sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o odloku o
proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine
ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora
župan predložiti nov predlog proračuna.«
34. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša,
sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri
mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta.
Sklep o začasnem financiranju sprejema svet po določbah tega
poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem odloka po hitrem
postopku.«
35. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:

89. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.

»Pred začetkom obravnave dopolnjenega predloga proračuna
občine in odloka o proračunu občine na seji občinskega sveta,
župan pojasni, katere pripombe iz javne obravnave oziroma

Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa
sveta, vendar o njem ni javne razprave.
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Rebalans proračuna občine sprejema svet po določbah tega
poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga
proračuna.«
36. člen
Črtajo se 93., 94. in 95. člen.
37. člen
V prvem odstavku 102. člena se besedilo »komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom »komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
38. člen
V drugem odstavku 104. člena se se besedilo »komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti z besedilom
»komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.«
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39. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in
statutom občine predčasno preneha mandat.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
KONČNA DOLOČBA
43. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Številka: 007/2016
Vransko, 16. 2. 2016

3. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 8. in
13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10
in Uradne Objave Občine Vransko, št. 21/12 in 46/15) je Občinski
svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel
naslednjo
DOPOLNITEV LET NEGA NAČRTA
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko
za leto 2016

Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso
občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je hkrati s predlogom za
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v
delovnem telesu občinskega sveta dolžna predlagati občinskemu
svetu novega kandidata.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega
funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. člen
Dopolni se letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016, sprejet na 9. redni seji občinskega sveta
Občine Vransko dne 8. 12. 2015 tako, da se dopolni tč. 1 pridobivanje nepremičnega premoženja - kot sledi:
Doda se nova točka 3. in 4. :
3.

104/2,
k.o. Vransko

1236 m2

7.403 €

107/4,
k.o. Vransko

581 m2

8.181 €

511 m2

7.195 €

40. člen

107/5,
k.o. Vransko

V prvem odstavku 107. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti
z besedilom »direktor občinske uprave«.

107/14,
k.o. Vransko

615 m2

8.659 €

2636/7,
k.o. Prekopa

893 m2

8.061 €

Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje
občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje Komisiji za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja zaradi postopka izbire
novega kandidata.«

41. člen
V tretjem odstavku 108. člena se besedilo »tajnik občine« nadomesti
z besedilom »direktor občinske uprave«.
42. člen
Prvi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo
določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.«

4.

Stavbno
zemljišče Avtobusna
postaja pri OŠ,
cesta in šolski vrt

Stavbno
zemljišče del JP št. 916022
Čeplje –poligon
Amzs

Območje že
zgrajene
javne
infrastrukture

Območje že
zgrajene
javne
infrastrukture

2. člen
Ostale določbe načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
ostanejo nespremenjene.
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Številka 54/2016 – 29. 2. 2016
I.

3. člen
Ta dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Vransko začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 478/2016
Vransko, 16. 2. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu v občini Vransko za leto 2016
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 in 57/12), 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 objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015) je Občinski
svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 sprejel
SKLEP
o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v
občini Vransko za leto 2016
I.
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu v višini 16,63 EUR na uro storitve od 1. 3. 2016
dalje.
II.
Subvencija iz proračuna občine k ceni storitve znaša 8,92 EUR na
uro storitve.
Subvencija iz proračuna RS k ceni storitve znaša 4,15 EUR na uro
storitve.
Cena za uporabnike storitve je 3,56 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 16,63 EUR na uro storitve.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«.

Številka: 1221/2016-1
Vransko, 16. 2. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
razpisuje način in pogoje za dajanje pobud za podelitev naslednjih
priznanj Občine Vransko:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. PRIZNANJE OBČINE VRANSKO
II.
Priznanja Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini,
organizaciji, podjetju in društvu.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in
pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
IV.
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:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje
je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi
katerih se daje pobuda za priznanje;
b)

za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo
priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo
tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje.
V.

RAZPI SI
5. Razpis načina in pogojev za dajanje pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2015
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja razpisuje
NAČI N IN POGOJE
za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Vransko
za leto 2015
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Pisne pobude za podelitev priznanja Občine Vransko za leto 2015 z
utemeljitvijo sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do 29. 3. 2016.
Nepopolnih pobud, in pobud, ki bodo prispele po razpisanem roku,
komisija ne bo obravnavala.
Številka: 012-01/2016-08
Datum: 29. 2. 2016

Predsednica KMVIP
Ksenija Rovan Krivec l. r.
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta
Z APISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek 8.12.2015, 20. uri v dvorani Inovacijskega
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 8. redne seje z dne
27.10.2015: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 111
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 8. redne seje
Občinskega sveta z dne 27.10.2015, v predloženem besedilu.
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)

Pobude in vprašanja so podali/postavili naslednji svetniki:

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

a) Alenka Lebeničnik

- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Rudi Pušnik
in Mateja Godler
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- skupna občinska uprava: Mihaela Zupančič
- mediji: Novi Tednik in VTV
- opravičeno odsotni svetniki oz. svetnice: Sonja Cencelj
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje za sprejem dnevnega reda: - 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 110
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 9. redne
seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje
Občinskega sveta z dne 27.10.2015
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko
4. Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Vransko
5. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – redni
postopek
6. Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju
Občin Spodnje Savinjske doline – hitri postopek
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za
leto 2016
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2016
10. Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine vransko
11. Imenovanje uredniškega odbora za pripravo monografije o
Vranskem v zvezkih
12. Tekoče zadeve: - Prošnja za finančno pomoč pri
restavriranju glavnega oltarja podružnične cerkve Matere Božje
na Čreti
13. Razno
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 8. redne seje
Občinskega sveta z dne 27.10.2015.
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.

Zakaj so na regionalni cesti na mostu pri bencinski črpalki v Brodeh,
postavljeni znaki za omejitev hitrosti 40 km/uro ?
Župan je odgovoril, da je že od leta 2007 v sklopu preplastitve
cestnega odseka Ločica – Šentrupert v načrtu razvojnih programov
nadomestna gradnja obeh mostov, za kar so že odkupljena
zemljišča in narejeni projekti, očitno pa je zadnji pregled pokazal, da
ja ta most v tako slabem stanju, da ga je potrebno dinamično
razbremeniti, zato so se tudi odločili za postavitev omejitve hitrosti.
Pred leti je bil že tudi sklican Vaški odbor Brode, ker so iz Direkcije
RS za ceste podali predlog, da bi obvoz v času gradnje speljali skozi
samo naselje Brode, predlog je bil s strani odbora zavrnjen, zato so
predvideni začasni pontonski mostovi.
Župan je predlagal, da se to vprašanje spremeni v pobudo in se
posreduje na pristojno službo oziroma DRSC. Svetniki so se s
predlogom strinjali.
b) Jože Matko
Pri sanaciji gozdnih cest ja bila GC Planina (GC Planina- Ptica 093
148) nasuta z materialom, ki je bil v veliki meri pri prvem pluženju
snega odstranjen s cestišča, kakšna ja možnost, da bi v bodoče
tovrstne sanacije opravljali v ožjem obsegu in tiste bolj kvalitetno?
Župan je odgovoril, da se je v letošnjem letu po spremembi zakona
prvič lahko del teh sredstev porabil za ureditev nekaterih javnih poti
in ne samo za gozdne ceste, kar se ja tudi upoštevalo, saj so bili
sanirani trije taki odseki (JP 916 081 Prilope, JP 916 371
Klokočovec-Bergant in JP 992 711 Zg. Limovce-Hrastovec).
Sredstva, ki so namenjena za sanacijo gozdnih cest je potrebno
uskladiti s programom sanacije, ki pa se pripravi v sodelovanju z
Zavodom za gozdove RS.
c)Alenka Lebeničnik
Kaj se je zgodilo glede na posredovan dopis v zvezi s peticijo
občanov v Zaplanini, ki so jo le-ti podpisali zaradi nevarnega
cestnega odseka med poslopjema Zaplanina 6 in Zaplanina 12?
Župan je odgovoril, da je bila postavljena ustrezna prometna
signalizacija, bil je že tudi določen datum ogleda lokacije, ki ga bodo
opravili člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Posredovan vam je bil tudi pregled izvedenih ukrepov in stroškov
nabave po zadnjem ogledu članov Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, izvedla pa se bo še postavitev zaščitnih ograj na
Tešovi.
č) Ksenija Rovan Krivec
Kakšna je možnost da bi bila v primeru sanacije mostov čez Bolsko,
cesta čez samo naselje Brode omejena samo za lokalni promet?
Župan je odgovoril, da se lahko postavi prometni znak, omejen
promet za tovorna vozila z dopolnilno tablo-samo za dostavo, čeprav
je kasneje to težko izvajati in nadzirati, še posebej v primeru zaprtja
avtoceste.
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Ad3 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Rudolfu
Pušniku, ki je spremembe in dopolnitve predstavil. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodeloval svetnik Jože Matko in podal pripombo
na 57. člen Statuta – del naselja Selo pri Vranskem (Prilope) spada
pod Vaški odbor Tešova.
Sledilo je glasovanje o sprejemu predloga Sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Vransko v predloženem besedilu, v prvem branju:
- 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 112
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme predlog
Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko v
predloženem besedilu. Predlog se posreduje v 30-dnevno javno
obravnavo na krajevno običajen način.
Ad4 Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Vransko
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Rudolfu
Pušniku, ki je spremembe in dopolnitve predstavil. Nato je odprl
razpravo, v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejemu predloga Spremembe in dopolnitev
Poslovnika občinskega sveta Občine Vransko: - 10 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 113
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme predlog
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine
Vransko v predloženem besedilu. Predlog se posreduje v
30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.
Ad5 Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2016 – redni
postopek
Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo Mihaeli
Zupančič. Nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala svetnica
Ksenija Rovan Krivec in svetnik Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu:
1. Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2016 po rednem
postopku: - 9 glasov ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 114
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o proračunu
občine Vransko za leto 2016 v predloženem besedilu.
2. Sklepa o višini subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in
čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 115
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o višini
subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja
odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti v višini 50% od 1.1.2016 dalje.
Ad6 Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju
Občin Spodnje Savinjske doline – hitri postopek
Župan je podal uvodno obrazložitev in odprl razpravo v kateri sta
sodelovala svetnika Jože Matko in Ivan Kokovnik, nato je sledilo
glasovanje o sprejemu:
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Številka 54/2016 – 29. 2. 2016
1. Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju Občin
Spodnje Savinjske doline po hitrem postopku: - 6 glasov ZA, 3
glasovi PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 116
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se Odlok o zatiranju
koruzne (prosene) vešče na območju Občin Spodnje Savinjske
doline sprejme po hitrem postopku.
2. Odloka o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju Občin
Spodnje Savinjske doline: - 8 glasov ZA, 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 117
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o zatiranju
koruzne (prosene) vešče na območju Občin Spodnje Savinjske
doline v predloženem besedilu.
Ad7 Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016
Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o povprečni gradbeni ceni in
povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2016: -10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 118
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Ad8 Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za
leto 2016
Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016: - 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 119
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o vrednosti točke
za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Ad 9 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2016
Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Sklepu o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2016: - 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 120
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o višini enkratne
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Številka 54/2016 – 29. 2. 2016
denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2016 v
predloženem besedilu.
Ad10 Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko
Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o avtentični razlagi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko: - 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
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Sklep št. 121
Občinski svet Občine Vransko sprejme avtentično razlago
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko v naslednjem besedilu:
»Določbo 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih
na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko,
št. 33/2013) je treba razumeti tako, da lahko počitniško
rezervacijo iz 3. člena predmetnega sklepa in dodatna znižanja
iz 4. člena predmetnega sklepa uveljavljajo le starši, ki imajo na
dan pričetka koriščenja počitniške rezervacije ali dodatnega
znižanja poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.«
Ad11 Imenovanje uredniškega odbora za pripravo monografije
o Vranskem v zvezkih
Župan je podal obrazložitev in nato odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o imenovanju predlaganih članov uredniškega
odbora za pripravo monografije o Vranskem v zvezkih: - 10 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 122
Občinski svet Občine Vransko imenuje predlagani uredniški
odbor za izdajo prvega zvezka monografije o Vranskem v
sestavi:
Marija Završnik, bibliotekarka, knjižničarka na OŠ VranskoTabor,
Katja Završnik, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, OŠ
Vransko-Tabor,
Valerija Jerman, univ. dipl. politolog, bibliotekarka, MSK Žalec,
Občinska knjižnica Vransko,
Rok Glavan, univ. dipl. kulturolog, Antikvariat Glavan Ljubljana,
Aleš Stopar, univ. dipl. umetnostni zgodovinar, Pokrajinski
muzej Celje,
Suzana Felicijan Bratož, univ. dipl. zgodovinar, ZKTŠ Vransko,
Tatjana Goropevšek, gimnazijski maturant, ZKTŠ Vransko,
Rudi Pušnik, prof. filozofije in zgodovine, Občina Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Svetniki so se z županovim predlogom strinjali.
Ad13 Razno:
Poziv za predlaganje kandidatov
Okrožnega sodišča v Celju

za

sodnike

porotnike

Župan je predal besedo Rudolfu Pušniku, ki je podal obrazložitev,
nato je člane občinskega sveta pozval, da podajo predloge. Na seji
je bil kot kandidat za sodnika porotnika predlagan član občinskega
sveta Jože Matko.
Seja je bila zaključena ob 21.20.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
7. Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o plakatiranju v
občini Vransko
Občinski svet Občine Vransko je na 10. redni seji dne 16. 2. 2016
obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Odloka o plakatiranju v
občini Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz.
predloge na predlog Odloka o plakatiranju v občini Vransko
posredujete na enega od naslednjih načinov:
- pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59,
3305 Vransko;
- vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;
- pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.
Predlog Odloka o plakatiranju v občini Vransko je:
- na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času
uradnih ur občinske uprave;
- objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Ad12 Tekoče zadeve:
Prošnja za finančno pomoč pri restavriranju glavnega oltarja
podružnične cerkve Matere Božje na Čreti.
Župan je članom Občinskega sveta Občine Vransko predlagal, da se
na tej seji s prošnjo samo seznanijo in ob tem razložil, da bo občina
že v naslednjem letu prispevala denarna sredstva za sanacijo
ostrešja na farni cerkvi v trgu Vransko, kar je razvidno tudi iz
predloženega proračuna. Če bo pa možnost še za kakšna dodatna
sredstva, je odvisno od financiranja občin s strani države v
naslednjem letu. Sledila je razprava v kateri je sodeloval svetnik
Jože Matko.
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
RINGARAJA, PUST SE SPREHAJA V VRTCU VRANSKO

Tudi v letošnjem šolskem letu smo
nestrpno pričakovali obisk pustnih
mask in norčij. Še preden smo smuknili v različne pustne maske in odplesali
ples v maskah v našem vrtcu, smo se
o samem pustu veliko pogovarjali, si
izdelali različne pustne pripomočke in
maske ter poskrbeli za pustno podobo našega vrtca. Skozi ves teden smo

se oblačili v različne pustne kostume.
V pustnem tednu nas je obiskalo gledališče KU-KUC in nam zaigralo predstavo Tri kepice prometa. Obiskala pa
sta nas tudi čisto prava dimnikarja,
nam predstavila svoj poklic ter nam
pokazala dimnikarske pripomočke.
Tako je marsikdo dobil idejo za povorko pustnega karnevala, ki smo

se ga udeležili na pustno soboto. Na
pustni torek smo razveselili oskrbovance zavoda sv. Rafaela ter jim polepšali pustno dopoldne s pesmicami
ter plesom. Rajanje smo nadaljevali v
telovadnici, kjer so pustne šeme s plesom mogoče pregnale zimo.
Katja Rotar
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OČKOVA DELAVNICA
V januarju smo izvedli naš 4. obogatitveni dan, ki smo ga tokrat poimenovali
OČKOVA DELAVNICA. Otroci so najprej
sodelovali v pripravi ter organizaciji
prostora in vseh sredstev, ki smo jih potrebovali, da so se naše igralnice spremenile v prave očkove delavnice.
Nato so zavihali rokave in delo se je
začelo. Vživeli so se v različna opravila

in razvijali svoje spretnosti. V delavnicah
se je »šraufalo«, pleskalo, gradilo, razstavljalo, sestavljalo, popravljalo, peklo,
žebljalo, žagalo …
Dopoldne smo preživeli delovno, hrupno, aktivno, pestro in živahno. Škoda
je bilo le, da je bilo tako hitro konec dopoldneva.
Branka Kramar in Laura Fekonja

ZASNEŽENI MEDENJAKI
Ker v oddelku 3-5 vsi radi dobro jemo in
se sladkamo, smo si pripravili medenjake, ki smo jih poimenovali zasneženi
medenjaki. Najprej smo pripravili vse
sestavine, izmerili količine, mešali, miksali in nato gnetli, gnetli, gnetli ... Da se
je naše testo malce spočilo, preden so
ga »napadle« živahne roke naših otrok,
smo ga odnesli na počitek v hladilnik. A
ker nismo imeli veliko časa, ta počitek ni
dolgo trajal. Nato smo se podali v akcijo.

Testo smo razdelili in vsak otrok je začel
valjati in izrezovati medenjake. Spekli
smo veliko medenjakov. Nekaj smo jih
tudi malce zažgali, a nič hudega. Na izkušnjah se pač učimo. Ker pa nismo kar
tako, smo jih na koncu še okrasili, vsak
po svoje. Otroci so že naredili načrt za
naslednji podvig, in sicer so se odločili,
da naslednjič pečemo pico. Zakaj pa ne?!
Sladek pozdrav iz oddelka 3-5
z Branko in Lauro

AVTOKLEPAR IN VULKANIZER NA OBISKU
V sredo nas je obiskal g. Brane Štrajhar,
ki je po poklicu avtoklepar in vulkanizer.
S sabo je prinesel odpadne dele starega avtomobila in orodje. Igralnico smo
spremenili v avtokleparsko delavnico.
Otroci so tolkli, ravnali, “šravfali” in pri
tem zelo uživali. Pri delu smo spoznali,
kako se posamezno orodje imenuje.
Otroci so se vživeli v vlogo vulkanizerja
in “pumpali” prazno gumo. Preživeli
smo pestro dopoldne.

Naslednji dan smo se odpravili v pravo
avtokleparsko delavnico, kjer nas je prijazno sprejel g. Brane. Pokazal nam je
veliko pripomočkov, ki jih potrebuje pri
svojem delu. Otroci so bili še posebej
navdušeni nad dvigalom za avtomobile,
saj so si lahko ogledali spodnji del avtomobila. Postavljali so zanimiva vprašanja, na katera jim je prijazno odgovoril.
Otroci so se pogovarjali, da poznajo različne znamke avtomobilov. Gospodu
Branetu se za dva drugače preživeta

dneva zahvaljujemo.
Otroci sk. 5-6 let s Simono Kopitar in
Darjo Potočan Štrajhar

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
DOMAČE BRANJE V 3. RAZREDU MALO DRUGAČE
Tretješolci so prebrali za domače branje že 4. knjigo, zgodbo Svetlane Makarovič Pekarna MIŠMAŠ. Učenci so
knjigo doma prebrali, v šoli pa smo se o
njeni vsebini pogovarjali kar dva dneva.
Učenci so odgovarjali na vprašanja o
vsebini knjige, reševali kvize v spletni
učilnici in pisali kratke obnove. Celotno
zgodbo smo na tehniškem dnevu še
enkrat obnovili in jo razčlenili na 5 delov
(uvod, zaplet, vrh, razplet in zaključek).
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Tehniški dan smo izvedli v četrtek, 4.
2. 2016. Ta dan smo s pomočjo lego
gradnikov kompleta Lego story celotno zgodbo predstavili z lego kockami.
Učenci so bili razdeljeni v skupine. Vsak
član skupine je sestavljal svoj del zgodbe. Celotna skupina je morala dobro
sodelovati, se pogovarjati, dogovarjati
in sprejemati skupne odločitve, da so
na koncu lahko predstavili zgodbo. Po
sestavljanju so učenci zgodbe ustno

predstavili in se v skupini lotili izdelave
stripa na računalnikih. Vsaka skupina je
s pomočjo računalnikov poslikala svoje
izdelke in izdelovala strip v lego programu. Učenci so s takim načinom dela
zgodbo doživeli, predstavili in jo pretvorili v drugačen zapis, hkrati pa so se urili
v sodelovanju in uporabi IKT-tehnologije.
O samem dogodku pa so zapise strnili
tudi učenci.
V četrtek, 4. 2. 2016, smo imeli tehniški dan. V šoli so morali nekateri učenci
ustno obnoviti vsebino knjige Pekarna
Mišmaš, potem smo obnovo pisali vsak
zase. Drugo uro se nam je pridružil gospod Miha, ki nas je razdelil v skupine.
Vsaka skupina je morala s pomočjo lego
kock sestaviti pet plošč, ki bodo podlaga za strip. Po sestavljanju smo zgodbe
predstavili in se lotili oblikovanja stripa.
Dan mi je bil zelo všeč, saj rad sestavljam
z lego kockami.
David Brezovnik, 3. a
Danes, 4. 2. 2016, je bil tehniški dan. Prvo
uro smo v razredu pisali obnovo knjige
Pekarna Mišmaš. Ko smo končali, smo
z lego kockami sestavljali like iz knjige.
Razdeljeni smo bili v skupine. Jaz sem
sestavil zaplet. Sestavil sem hišo, v kateri je bil Kurji pek, ki je Jedrt dajal kljuko.

Zraven Jedrt je stal maček, pred hišo pa
je bila ciza. Na koncu smo z aplikacijo za
stripe naredili strip. Tehniški dan mi je bil
zelo všeč.
Dominik Grahek Ličer, 3. a
Danes smo imeli namesto pouka lego
dan. Gospod Miha nam je prinesel lego
kocke. Kock je bilo veliko. Iz kock smo
sestavljali Pekarno Mišmaš. Sestavil
sem pekarno in pred njo veliko kupcev.
Ko smo vsi v skupini končali, smo dobili
računalnik, s katerim smo poslikali izdelke. S pomočjo fotografij smo naredili
strip. V moji skupini smo se malce prepirali, ampak kljub vsemu mi je bilo všeč.
Jakob Kramar, 3. a
Danes je bil tehniški dan. Najprej smo
morali napisati vsebino zgodbe Pekarna Mišmaš. Nato nam je gospod Miha
povedal, kako moramo ravnati z lego
kockami. Po malici smo sestavljali zgodbo. Ko smo sestavili, je celotna skupina pred tablo odnesla svoje izdelke in
predstavila vsebino. Nato smo si na list
zapisali, kaj naše osebe govorijo. Nato
smo dobili računalnike in s pomočjo
računalnikov oblikovali strip. Bilo mi je
zelo všeč.
Gloria Vovk, 3. a

Veseli december v Vrtcu Vransko

Mesec december je bil pester, čaroben
in prepleten z zanimivimi dejavnostmi.
Izdelali smo zimsko dekoracijo in si polepšali vrtec. Hodnike vrtca so krasile
smrečice v tisoč in eni izvedbi izpod pridnih otroških rok. Spodnji hodnik nam je
lepšala lesena smreka, ki nam jo je prijazno izdelal g. Joži Bogataj, krasili pa izdelki otrok celega vrtca. Ure pravljic so bile
nekaj posebnega, saj so otrokom pripovedovali pravljice ga. Mojca Brglez, ga.
Majda Pikl in g. Franc Sušnik in vsak je

na svoj način doživeto pričaral otrokom
pravljično dopoldne. Otroci so se veliko
igrali, prepevali zimske pesmi, poslušali
pesmi in izdelovali voščilnice. Imeli smo
dva plesna dneva. Prvi ples je potekal v
znamenju modnih dodatkov (klobuki,
kravate, rute, šali, ogrlice ...), nato smo
si ogledali risanko Zverjašček in si zraven
privoščili še kokice. Drugi ples smo popestrili s pižamami in slovensko popularno glasbo. Priredili smo čajanko, kjer
si je vsak otrok imel možnost pripraviti
čaj po svojem okusu (med, sladkor, limona). V pižamah smo si ogledali risanko Sneženi mož. Prijazno smo se odzvali
povabilu občinske knjižnice Vransko,
kjer nam je ga. Valerija Jerman pripovedovala različne pravljice, primerne vsaki
starostni skupini. Strokovne delavke
vrtca so nam zaigrale lutkovno igrico
Najprisrčnejši velikan, posebna zanimivost pa je bila to, da smo jo poslušali v

slovenskem in nemškem jeziku. Vsebino
igrice smo nadgradili še z obogatitvenim dnem, otroci pa so s prehajanjem
med oddelki sledili svojim interesom.
Strokovni delavki iz vrtca Tabor sta nam
zaigrali igrico Sitnobe sitne v angleškem
jeziku. Veseli smo bili otrok iz OŠ Vransko, pod vodstvom ge. Marije Završnik,
ki so nam s svojim prijetnim otroškim
čarom zaigrali igrico V pričakovanju
Božička. V športni dvorani Vrana smo
otrokom pripravile »zimsko športno
dopoldne«, v gibalnih aktivnostih pa so
uživali vsi otroci oddelkov od 2 do 6 let.
Veselili smo se praznikov in počitnic, le
nekdo nam je nagajal – SNEG! Ker smo
veseli in razigrani, ga zagotovo pričaramo v novem letu. Srečno 2016!
Koordinatorice: Nada Kolar,
Darja Potočan Štrajhar, Simona Kopitar

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
PUSTNO ZAVZETJE VRANSKE ŠOLE
Učenci na Osnovni šoli so na pustno soboto odšli neznano kam, šolo pa so zavzeli: DIMNIKARJI, PUSTNE ŠEME, OBLAKI,
MAVRICE, SNEŽINKE, MEGLA, VETER, VREMENSKI BOGOVI, DEŽ, POPLAVE IN OGENJ in DVE SONCI .
Vrtec Vransko: DIMNIKARJI

3. razred: ZIMSKO VREME

Ves čas v pripravljenosti, pridejo tudi na dom, če je potrebno … Seveda s seboj prinašajo srečo. Ker jih je bilo zelo
veliko, bo veliko tudi sreče.

Ker v letošnjem letu tretješolci že zelo pogrešamo pravo zimo
in vse zimske norčije, ki jih počnemo na snegu, smo se odločili, da vam za pusta predstavimo zimsko vreme: snežinke,
snežake, ledene sveče, termometre.
Naše termometre zaradi nizkih temperatur pozimi zebe in
imajo rdeče nosove. Snežinke nas spremljajo v pravi zimi, zato
smo jih povabili s seboj. Tudi snežaki so stalni spremljevalci
zim, ledene sveče pa v zimskem času visijo z vsake hiše. Toda
kadar pozimi zelo sneži, nam prav pridejo tudi dežniki.
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1. razred: PUST, PUST, KRIVIH UST …
Prišel k nam v vas je pust, krivih nog in krivih ust, ves razkuštran, razcefran hodi čez sneženo plan. Gode, pleše, copota, po vseh hišah ropota, smeh povsod zastonj deli, dobro
voljo nam pusti.
4. a-razred: MAVRICA

2. razred: OBLAKI
Drugošolci smo se v oblake spremenili,
z dežjem bomo zemljo napojili.
Preganjamo zdaj zimo,
da bo rastlinam fino.
Še toploto bomo privabili
in se na igrišče napotili.
Vi se pa nasmejte, si nas dobro oglejte
in nas na seznam za nagrade dejte.
Če dobro pogledate kapljice na učencih in učiteljici, so obrnjene na glavo. Seveda to je pust, zato sonce z drugošolci,
učiteljicama Danico in Lejlo ter učiteljem Jožetom vse kaplje
je pregnalo.

Ko dan prekrit z oblaki,
ki s sabo prinesejo dež,
pretrga sonce, nastane eden najlepših
pojavov – mavrica.
Mnogi verjamemo,
da je mavrica le stezica
od enega do drugega
konca neba. Čisto na
koncu mavrice pa je
skrit dragocen zaklad.
4. a-razred vam nosi
mavrični zaklad, le najti ga morate.
4. b-razred: GRŠKI BOGOVI VREMENA
Tako je z Olimpa prišel Zevs. Je gospodar neba in zemlje, vlada vsem bogovom in ljudem, tudi vetrovom, gromu in blisku.
Tu je Helios - sončni bog, pa Pozejdon, bog morja. Vidimo tudi
Eola, boga vetra, Urana, boga neba. Tu sta tudi Boreas, bog
severnega vetra, in Ej, bog jutranje zarje.
Prišle so tudi boginje. Artemida je boginja lova, živali, rasti,
svobodne narave, Iris je boginja mavrice, Tetida - morska boginja, Selena - boginja lune, Gaja - boginja zemlje.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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5. a-razred: NEVIHTNI OBLAK

7. b-razred: POŽAR

Mi smo nevihtni oblak,
iz katerega strelja učenec vsak.
Če nočete, da vas zadane strela,
morate opraviti fuuul veliko dela.

Predstavljamo naravno katastrofo - POŽAR. Med potjo nas je
zadela strela, in to kar z jasnega. Poglejte, koliko balonastih
iskric žari iz ognjenih zubljev. Toda vsaka iskra ima lepo misel
in te misli prihajajo k vam, da vam zaželijo lep dan.

5. b-razred: UUUUUUU

8. a-razred: MAVRICA

Smo 5. b in naši vrli znanstveniki so izmerili moč vetra na Vranskem. Naredili smo prvo vetrno elektrarno. Okolju prijazno.
Daje nam energijo, s katero bomo odpihnili vse zle, slabe in
nečimrne misli. Moč vetra je neizmerna, pazite se! Ravnokar
poročajo o sunkih do 300 km na uro. UUUUUUUUUUU!!!!

Pravijo, da za mavrico zaklad stoji.
In to smo mi, 8. a,
ki za žur živi,
v šoli pa »blesti«
ter za mavrično ljubezen gori.
Mavrični 8. a se ne pripravlja na parado ponosa. Ponavljam, to
ni parada ponosa. To je Vranski pustni karneval, najlepši, »najidiličnejši«, »najmavričnejši«, sploh naj naj naj. To je mavrični
8. b.

6. a-razred: MEGLA
Mi smo 6. a, saj bi nas lahko videli, vendar je megla prevelika.
Da nas boste lažje našli, imamo pri sebi vremenarja, ki nam bo
povedal napoved za danes. Megla, ja, mi predstavljamo kar
precej težav za promet. Zaradi nas se zgodi tudi precej prometnih nesreč, zato vas opozarjamo. Do nas bodite spoštljivi,
kajti mi smo megla. Vozite počasi, glejte oznake, preverite napoved in rešili se boste …

7. a-razred: POPLAVA
Pokliči 112! V 7. a je poplava, voda tukaj je, poplavlja hiše vse.
Gasilci nam pomagajo, otroke in ženske rešujejo, če v težavah si, pokliči 113, ojoj, pokliči 112. Gasilci bodo takoj prišli, kot
ponavadi, pomagajo prav vsi.

9. a-razred: ABLAK
Ka je to, k po lufti plava, pa se začne na a? Ablak pa dalensku.

Vodstvo šole: DVA SONČKA
Seveda, naravni pojavi so s seboj
pripeljali tudi svoje vodstvo. Na
Vranskem se je moralo sonce kar
podvojiti, da kaj zaleže …
Pa naj še kdo reče, da niso vsega
organizirali tako, kot je to treba
v pravi šoli!
Zbrala in zapisala
Marija Završnik.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
OBISK HARMONIKARJA
O pozitivnih učinkih glasbe na otrokov
razvoj pišejo različne raziskave. Poudarjajo pomen poslušanja glasbe že pred
rojstvom otroka in tudi v predšolskem
obdobju. Otrok skozi glasbo intelektualno raste, se gibalno razvija, ker ga glasba spodbuja h gibanju, plesu. Tega se
zavedamo tudi v vrtcu, kjer že malčkom
ponujamo različne zvrsti glasbe. V decembru smo v jasličnih oddelkih plesali
na klasično, ljudsko, otroško in narodno

glasbo. Otroci so ob prepevanju, plesu
in poslušanju zelo uživali, zato smo januarja k nam povabili harmonikarja Miha,
ki nam je zaigral znane pesmi, ob katerih
smo zapeli in zaplesali. Otroci so lahko
na harmoniko tudi zaigrali in jo spremljali z bobnom. Na začetku bolj zadržani
obrazi, zaradi nove osebe v igralnici, so
se hitro spremenili v nasmejane.
Otroci z Brigito in Romano

CICIBAN PEČE KEKSE
Mineva čas praznikov, ko so lahko naši
cicibani z mamicami utrjevali dosedanje pridobljeno znanje in veščine peke
piškotov.

Ko smo spekli vse piškote, smo komaj
počakali, da so se ohladili. Nato je sledila
poskušnja in ocenjevanje. Slike povedo
vse. Nič ni ostalo od naše skupne peke.

V vrtcu smo hoteli še enkrat podoživeti
čar praznikov, zato smo izdelali maslene
kekse. Testo smo imeli že pripravljeno,
zato je vsak mladi kuhar dobil svojo
kepo testa in jo zvaljal. V navdušenju in
vedrem razpoloženju so ustvarjali neverjetne oblike piškotov. Otroci so zelo
uživali, saj je bil vsak piškot unikaten,
vendar zelo okusen.

In za konec, ne pozabite: namen skupne
peke piškotov je sproščeno druženje in
ustvarjanje. Ne posegajte v otrokova
dela, ne popravljajte njegovih stvaritev.
Matejka Pečovnik, Darja Štrajhar Potočan
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NE SPREGLEJTE
Zavod za kulturo, turizem in šport VRANSKO
vabi na izobraževalno delavnico
PREDSTAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN PRIPOVEDOVANJA V TURIZMU
Vas zanima kulturna dediščina, pa ne veste, na kakšen način jo interpretirati in tako ohraniti kulturne znamenitosti oz. kako v
zgodbi predstaviti regionalne posebnosti in znamenitosti nekega kraja, kar je danes osnova sodobne turistične ponudbe?
Vse, ki vas zanima interpretacija kulturne dediščine, mentorje otrok, turistične delavce …
vabimo na brezplačno delavnico PREDSTAVLJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN PRIPOVEDOVANJA V TURIZMU, ki jo bosta
vodili ddr. Verena Perko in mag. Breda Podbrežnik.
Delavnico bomo v primeru zadostnega števila prijavljenih izvedli v aprilu v Schwentnerjevi hiši. Delavnica traja 2-krat po 4 ure.
Prijave zbiramo do 15. marca 2016 v pisarni ZKTŠ Vransko (v Športni dvorani) oz. na tel. št. 031 210 298 ali 041 919 829.
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Te veseli zborovsko petje? LIvRA te vabi v svoje vrste!
Mešani pevski zbor LIvRA je začel novo pevsko sezono z
novim umetniškim vodjem. Po Katji Florjančič, ki je v dveh
letih na noge postavila uspešno pevsko zasedbo, je vodenje
zbora zdaj prevzel Blaž Rojko, dirigent z večdesetletnimi izkušnjami z vokalnimi zasedbami. Je tudi uveljavljen skladatelj
in pedagog. Vaje zasedbe so še naprej vsak ponedeljek ob
19.30 v Kulturnem domu na Vranskem, zelo veseli pa bodo
novih članov, tako deklet kot moških.

NE SPREGLEJTE
UPRAVNA ENOTA ŽALEC V LETU 2015
Ljudje, ki nimajo veliko opravka z upravnim poslovanjem, si upravno
enoto bržkone predstavljajo kot kraj zapletenih birokratskih postopkov in
upravnih taks. Kdor je bral Kafkov Proces, sploh pa če je bil k temu primoran
pri obveznem branju, se bo zaradi temačnih prispodob birokracije upravni
enoti, če se le da, izognil. Na prvi pogled se zdi, da statistični podatki, ki
sledijo v nadaljevanju, pritrjujejo tem prispodobam. S svojimi sodelavci in
sodelavkami na Upravni enoti Žalec pa vam zagotavljam, da so povsem
zgrešene.

Upravno notranje zadeve (državljanstvo, društva, orožje, eksplozivi, javne
prireditve, tujci, osebno ime, osebne listine, matične zadeve, promet itd.)
sodijo med najobsežnejše in zajemajo raznovrstne postopke. Njihovo
število je v preteklem letu preseglo 15.000 zadev. V to področje spada tudi
prijava prebivališča. Tu beležimo iz leta v leto porast števila postopkov za
ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča, kar je večinoma posledica
nastalih gospodarskih razmer, posledično pa osebnih finančnih stisk in
neplačevanja dolgov.

Upravni postopki niso edino, kar nas na UE Žalec veže na prelepo
Savinjsko, saj smo tudi mi tukaj doma. Zato smo veseli, če so naše stranke
zadovoljne z našim delom in nas pohvalijo. Če pa se zgodi kaj takega, da nas
upravičeno lahko grajajo, si po najboljših močeh prizadevamo, da z dobro
voljo skupaj premagamo nevšečnosti. Pravijo, da vse, kar ljudje pokvarijo,
dobra volja lahko popravi. Seveda so nam pri tem na prvem mestu
vrednote Ustave Republike Slovenije in etika upravnega poslovanja, tako
kot se spodobi za državni organ in uradništvo, saj smo temu zavezani tudi
kot državljani. Glede etike upravnega poslovanja si bom dovolila poudariti
še izjemen pomen načel in vrednot, določenih z aprila lansko leto sprejeto
Politiko Vlade Republike Slovenije o napredni in kakovostni javni upravi ter
Strategijo razvoja javne uprave SJU 2020, ki določata nov strateški okvir
za razvoj učinkovitih in odgovornih javnih institucij v družbi prihodnosti. [1]

Na podlagi Zakona o povračilu škode osebam, za katere je bilo po odločbi
Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljeno, da so bile izbrisane
iz registra stalnega prebivalstva, smo imeli več izplačil. Te osebe so
lahko na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji vložile zahtevo za
določitev denarne odškodnine že leta 2014. V tej zvezi smo na naši upravni
enoti skupno v letu 2014 in 2015 izdali 30 tovrstnih odločb in upravičencem
iz tega naslova do konca preteklega leta izplačali skoraj 43.000,00 evrov.

Če od etike preidem k življenjskim situacijam, je upravno poslovanje
in urejanje le-teh na splošno zelo pomembno za ljudi, državljanke in
državljane, ki so stranke v naših postopkih. Temu na Upravni enoti Žalec,
ki pokriva območje šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče,
Polzela, Prebold, Vransko, Tabor, Žalec), namenjamo veliko pozornosti,
ne samo, ker je to naše delo, ampak zato, ker si resnično želimo, da so
ljudje zadovoljni z našimi storitvami. To nas znova spodbuja, da smo kljub
zaostreni politiki zaposlovanja in financiranja zastavljene cilje in naloge
tudi v preteklem letu 2015 dokončali po načrtovanih rezultatih.
S posledicami krize in z njo povezanih omejitev v javnem sektorju se
soočamo tudi na področju kadrov. Od sredine leta 2011 nismo zaposlovali,
čeprav se je število javnih uslužbencev zaradi upokojitev in drugih oblik
prenehanja delovnega razmerja zmanjšalo za šest javnih uslužbencev.
Trenutno nas je zaposlenih 44. V letošnjem letu bomo imeli še eno
upokojitev in eno daljšo odsotnost. Medtem nam je ministrstvo dalo
soglasje za (eno) nadomestno zaposlitev v letu 2016. Zaradi varčevalnih
ukrepov in potrebe po racionalizaciji dela upravne enote smo bili leta
2013 primorani prenehati z delom v treh krajevnih uradih in v letu 2015 še z
delom KU Polzela. Delovanje krajevnega urada Vransko spričo omenjenih
omejitev pri zaposlovanju in financiranju še vedno ohranjamo, saj je urad
zelo dobro obiskan. Pri vsem tem je zelo pomembno, da se zaposleni
zavedajo svoje odgovornosti do dela in ljudi v postopkih. To je tisto, kar
nas je tudi v letu 2015 ves čas spodbujalo, da smo z odpovedovanjem pri
materialnih stroških in investicijah bili skrajno varčni.
Statistični podatki izkazujejo, da smo imeli v letu 2015 skupno v reševanju
17.138 upravnih zadev, kar je za 7,8 % manj kot v letu 2014. Največji upad
beležimo pri izdaji osebnih dokumentov. Pri tem je prav tako pomembno,
da se je s kakovostjo in prizadevnostjo zmanjšalo število pritožb na naše
delo. Od vseh prejetih pritožb jih je bilo največ s področja kmetijstva (9)
in gradenj (8). Najpogostejši pritožbeni vzroki na področju kmetijstva so
pri prometu s kmetijskimi zemljišči, in to v primerih, ko več predkupnih
upravičencev poda izjavo za nakup istega kmetijskega zemljišča. Na ta
način z uporabo vseh pravnih sredstev želijo realizirati interes za nakup
kmetijskega zemljišča, ne glede na to, ali jim pravica po zakonu pripada ali
ne. Na področju gradenj pa so najpogostejši pritožbeni vzroki nejasnosti pri
razlagi prostorskih aktov in tudi zakonodaje ter podzakonskih predpisov
s tega področja. Iz tega je razvidno, da so vzroki za nezadovoljstvo bolj
sistemske narave, tako da na njih niti ne moremo kaj dosti vplivati. S tem
ocenjujemo, da je število pritožb na delo naših zaposlenih zelo nizko,
glede na to, da smo v preteklem letu izdali skoraj 500 gradbenih dovoljenj.
Avgusta je začela veljati Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Na
njeni podlagi je bilo obstoječim nosilcem dopolnilne dejavnosti naloženo,
da morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti na pristojni upravni enoti
z določbami predmetne uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. To
obveznost je v roku opravila le polovica zavezancev, ostali pa urejajo oz.
bodo to najverjetneje še uredili v tem letu.

Preteklo leto je bistveno zaznamovala problematika na področju tujcev.
Sprejete so bile nekatere spremembe zakonodaje. Novost pa je tudi
uvedba enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujca iz tretjih držav
(pred spremembo Zakona o tujcih so namreč tujci morali vložiti vlogo za
delovno dovoljenje pri Zavodu RS za zaposlovanje in šele nato oziroma po
pridobitvi predmetnega dovoljenja so lahko vložili prošnjo za prebivanje
na upravni enoti). Od septembra 2015 dalje upravne enote izdajajo tujcem
iz tretjih držav enotno dovoljenje za prebivanje in delo.
Vodimo tudi postopke na področju tako imenovane »vojne zakonodaje«.
Iz tega naslova smo prejeli kar 667 zahtevkov za priznanje statusa in
pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Pomembna zakonska novost preteklega leta, ki je v praksi prav tako
naloga upravnih enot, je spremenjen način priglasitve osebnega
dopolnilnega dela (elektronsko preko spletnega portala AJPES - e-SODD).
Gre za razširjen nabor del, ki jih lahko posamezniki opravljajo kot osebno
dopolnilno delo in uvedbo sistema vrednotnic. Z vidika socialnih pravic
velja omeniti, da nakup ene vrednotnice pomeni pridobitev približno
enega dneva pokojninske dobe. V letu 2015 smo tako priglasili 91
posameznikov za opravljanje navedenih del in izdali 209 vrednotnic.
Poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi
smo v preteklem letu opravili 33.476 drugih upravnih nalog, npr. različna
potrdila iz uradnih evidenc. Glede tega velja posebej izpostaviti delo na
področju Registra kmetijskih gospodarstev, kjer smo v letu 2015 izvedli
natanko 1118 sestankov.
Statistika naših najbolj prijetnih nalog v letu 2015 kaže, da smo izvedli kar
121 poročnih obredov, kjer so mladoporočenci dahnili usodni DA. Malo za
šalo, vendar nam je ljubezen mladoporočencev na tem področju našega
dela prav tako v veliko spodbudo.
Malo manj nam je v zadovoljstvo, da si že več let prizadevamo za
dokončanje zadnjih denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu
nacionaliziranega premoženja. Konec leta 2015 smo imeli v reševanju še
štiri zadeve, od tega so kar tri zadeve v pritožbenem postopku.
Zaposleni na Upravni enoti Žalec se zavedamo, da dobrih rezultatov
in kakovostnega odnosa do naših strank v preteklem letu ne bi bilo, če
pri tem ne bi bilo tudi dobrega sodelovanja z vsemi državnimi organi,
organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, ki sooblikujejo naše
delo in tako prispevajo k našim rezultatom, predvsem na področju okolja
in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centrov za socialno delo,
zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in
pravobranilstva. Dobro medinstitucionalno sodelovanje javne uprave je za
nas med ključnimi pogoji pravne varnosti ljudi in delovanja pravne države
Simona Stanter,
načelnica
[1] Oba dokumenta sta bila sprejeta aprila 2015 in sta dostopna na spletni strani Ministrstva za
javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/strategija_
razvoja_javne_uprave/ lansko leto strateškega pomena za razvoj javne uprave.
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NE SPREGLEJTE
POTOVANJA – IZLETI PREVOZI
izleti za zaključene družbe
organizacija dogodkov
individualne počitnice
sejmi
kulinarična doživetja

- Pohodniško razvajanje otok Lošinj hotel**** + prevoz samo 165,00 € 4.4.-6.4.2016

- Rim in Assisi 195,00 € 14.4.-17.4.2016
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- Počitnice 3.-10.7. otok Brač 7x PP v hotelu*** + prevoz 449,00 €
- Počitnice 23.-30.8. otok Lastovo 7x PP v hotelu*** + prevoz 390,00 €

- Izlet 22.-25.6. Tuzla-Višegrad in Šarganska osmica cena 220,00 €
- Pordenone sejem cvetja, vrtnarske opreme in kulinarike
12. marec 2016 prevoz in karta samo 32,00 €

- Preverite še ostalo ponudbo na www.turizem-vrankar.si

GOZDARSKA ZADRUGA
VRANSKO z.o.o.
Vransko 16 a, 3305 Vransko
ODKUPUJEMO HLODOVINO
IGLAVCEV IN LISTAVCEV PO
KONKURENČNIH CENAH.
PLAČILO TAKOJ!
Vse dodatne informacije na tel:
(03) 700 12 30, 041 718 315

NAPOVEDNIK DOGODKOV - MAREC 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 3. 2016
10.30

LITERARNA URA V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

11. 3. 2016
19.30

TADEJ TOŠ

Kulturni dom
Vransko

ŠKD Nasmehni se in
ZKTŠ Vransko
(051 793 299)

12. 3. 2016
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V MOKRINE/NASSFELD

odhod izpred
ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko in
TA Vrankar
(041 238 749)

12. 3. 2016
10.00

Otroški abonma
SMETIŠČNI ŠKRAT

Kulturni dom
Vransko

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

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

15. 3. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM
Z DARJO CEKIN

19. 3. 2016
11.00

Kamniške pravljične poti:
ČEVLJARIJA NA VRANSKEM

Schwentnerjeva
hiša Vransko

Knjižnica F. B. Kamnik in
ZKTŠ Vransko
Število mest je omejeno.
Obvezna predhodna najava
na: milena.glusic@kam.sik.si

19. 3. 2016
19.30

Gledališki abonma
SREČNO LOČENA

Kulturni dom
Vransko

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

22. 3. 2016
18.00

Ustvarjalna delavnica Simone Kopinšek
LIHOŽERCI

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica
Vransko
(03 703 12 80)

PRIREDITVE V občini TABOR - MAREC 2016
četrtek, 3. marec, ob 19.00
PREDSTAVITEV IZUMITELJA VILIJA
POZNIKA
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)

torek, 22. marec, ob 17.00
PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN
MATER
Dom krajanov Tabor
(POŠ Tabor, 03 703 21 80)

sobota, 5. marec, ob 19.00
OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA
TABOR
društveni prostor v Domu krajanov
Tabor
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sreda, 23. marec, ob 19.00
Potopisno Predavanje Maje Drča:
RAZGLEDNICE IZ ETIOPIJE
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
03 712 12 52)

petek, 18. marec, ob 18.00
Predavanje Tomislava Brumca: KAKO
PRIPRAVITI SEBE DO RAZUMEVANJA
PODZAVESTI
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)

torek, 29. marec, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
03 712 12 52)

torek, 29. marec, ob 19.00
Košarkarska tekma: STARI – MLADI
Dom krajanov Tabor
(ŠD Partizan Tabor, 031 895 542)

POSLOVILI SO SE
V februarju so se od nas poslovili:
Jože Povalej (1940-2016)
Antonija Slapnik (1925-2016)
Ema Pšenič (1922-2016)
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