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OBČINSKI INFORMATOR
številka 138
Vransko, 27. 10. 2017
Fotografija na naslovnici: Biserka Kutnjak
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

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.

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

UREDNIŠTVO

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Župnija Vransko, OORK Vransko,
PGD Ločica pri Vranskem, Center jamskih doživetij, Studio
Di.Foto.Graf, 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 30. 11. 2017.
Prispevke zbiramo do 15. 11. 2017 preko platforme
MojaObcina.si.

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.
Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe
zavračamo.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
Oktobrska seja občinskega sveta v znamenju proračunskih dokumentov

•
•
•
•
•

Občinski svet Občine Vransko je na oktobrski seji dne 17. 10. 2017:
•
pregledal sklepe in potrdil zapisnika
18. redne seje z dne 13. 6. 2017 in 19. redne
seje z dne 12. 9. 2017;
•
obravnaval pobude in vprašanja
občinskih svetnikov Jožeta Matka, Ervina Pepela, Sonje
Cencelj, Ivana Kokovnika, Vida Križnika, Ksenije Rovan
Krivec in Anice Jagodič;
sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2017;
opravil prvo branje Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2018 ter ga posredoval v 15-dnevno javno
obravnavo;
opravil prvo branje Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019 ter ga posredoval v 15-dnevno javno
obravnavo;
sprejel nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Vransko;
opravil prvo branje Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek ter ga posredoval v 15-dnevno javno
obravnavo;

• opravil prvo branje Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko za
zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa ter ga posredoval v 15-dnevno javno obravnavo;
• opravil prvo branje Sklepa o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko
cono ob avtocestnem priključku Čeplje ter ga posredoval v 15-dnevno javno obravnavo;
• sprejel sklep, da se z mesta člana Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko razreši Marka Krajnca in se za nadomestnega člana imenuje Roka
Penca, direktorja Energetika Projekt, d. o. o. – koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih
površin v občini Vransko;
• se seznanil z geotehničnimi mnenji s predlogi sanacije
usadov, sproženih v Zahomcah in na Limovcah po neurju 16. septembra 2017;
• izvolil Janeza Lencla, Prekopa 11 c, 3305 Vransko, za
elektorja v volilno telo 5. volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet Republike
Slovenije, ter določil Marka Zidanška, Začret 16, 3202
Ljubečna, za kandidata za člana državnega sveta.

Tekmovanje mladine Gasilske Zveze (GZ) Žalec in zaključek
11. lige mladine Savinjsko-Šaleške regije
Na poligonu ZŠAM Savinjske doline v
Ločici ob Savinji je bilo 24. septembra
v organizaciji Gasilske zveze Žalec,
Gasilskega poveljstva občine Polzela
in PGD Andraž nad Polzelo organizirano tekmovanje mladine GZ Žalec,
ki je bila hkrati zadnja (četrta) tekma
lige mladine Savinjsko-Šaleške regije.
Pionirji in pionirke v starosti od 6 do
11 let so tekmovali v vaji z vedrovko,
v štafeti s prenosom vode in vaji razvrščanja, mladinke in mladinci od 12
do 16 let pa v vaji s hidrantom, vaji
razvrščanja ter teoriji – testiranju.
Na tekmovanju GZ Žalec je sodelovalo 36 ekip. Najboljši so bili: pionirke:
1. PGD Andraž nad Polzelo, 2. Velika
Pirešica, 3. Parižlje-Topovlje; pionirji: 1. Drešinja vas 2. Drešinja vas 1, 3.
Letuš; mladinke: 1. Polzela, 2. Andraž
nad Polzelo, 3. Braslovče; mladinci:
1. Andraž nad Polzelo, 2. Vransko, 3.
Braslovče itd.
V letošnjem letu je bila v Savinjsko-Šaleški regiji organizirana 11. Liga
gasilske mladine. V ligi so vsako leto
organizirana štiri tekmovanja, v vsaki
gasilski zvezi po eno (Prebold, Šaleška dolina, Zgornja Savinjska dolina in
Žalec).
Na zadnji tekmi, kjer je sodelovalo
58 ekip, so bili najboljši: pionirke: 1.
Šoštanj mesto, 2, Andraž nad Polzelo

3. Šmartno ob Paki; pionirji: 1. Lokovica 2. Šoštanj mesto, 3. Drešinja vas 2; mladinke: 1. Šmartno ob Paki, 2. Polzela, 3. Andraž nad Polzelo; mladinci: 1. Lokovica 2.
Šoštanj mesto, 3. Prebold-Dolenja vas-Marija Reka itd.
V skupnem seštevku vseh štirih tekem so bili letos najboljši: pionirke: 1. Šoštanj
mesto, 2. Šmartno ob Paki, 3. Andraž nad Polzelo; pionirji: 1. Lokovica, 2. Drešinja
vas 2, 3. Šoštanj mesto; mladinke: 1. Grajska vas, 2. Braslovče, 3. Šmartno ob Paki;
mladinci: 1. Lokovica, 2. Drešinja vas, 3. Andraž nad Polzelo
Ob koncu so predsednik sveta SAŠA regije Janko Žuntar, predsednica mladinske
komisije SAŠA regije Renata Rupreht, poveljniki in predsedniki gasilskih zvez, predsedniki mladinskih komisij gasilskih zvez, podžupan Občine Polzela Igor Pungartnik
in predsednik ZŠAM Savinjske doline Milan Pečnik podelili pokale in medalje.
T. Tavčer
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SKRB ZA LASTNIŠKEGA PSA
- Privezovanje psov Že 15.000 let živita človek in pes v istem okolju. Verjetno je,
da je od vsega začetka pes človeku pomagal pri njegovih
dnevnih opravilih, na primer pri lovu. Predvsem pa je pes
ves ta čas človeku delal družbo. Tudi danes ne bi smelo biti
nič drugače. Nekateri ljudje pa, kljub temu da so lastniki
psa, zanj ne poskrbijo niti v tej meri, da bi zadostili njegove
osnovne potrebe. Ena izmed osnovnih značilnosti psov je
prirojen nagon po GIBANJU.

• da mora imeti pes v primeru, ko je zunanja temperatura
nižja od 0 °C, na voljo primerno izoliran bivalni prostor.
V primeru, da zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov svojemu psu ne morete zagotoviti ustreznega gibanja,
nas lahko kontaktirate na telefon 070/85-11-66. S skupnimi
močmi bomo poiskali ugodno rešitev.

V zadnjem času smo prejeli več informacij, da se ljudje s
strahom sprehajajo po okoliških vaseh, saj se bojijo, da bi jih
kateri izmed psov napadel. Ker takšen napad v naši občini
ne bi bil prvi, moramo poskrbeti, da do teh napadov psov v
prihodnje ne bo več prihajalo. Zato je prav, da se vsi lastniki,
ki trajno omejujejo gibanje svojih psov s privezi 24 ur na dan,
vse življenje psa, vprašajo, ali je takšno početje sprejemljivo. In ne nazadnje, zakaj so sploh lastniki psa, če zanj niso
zmožni poskrbeti v tej meri, da bi mu omogočili ustrezno
gibanje in ga vsaj enkrat dnevno peljali na sprehod? S sprehodi namreč postopoma poskrbimo tudi za ustrezno socializacijo psa, ne glede na njegovo starost.
Strinjamo se, da morajo biti psi vedno pod nadzorom, kar pa
je v neki meri mogoče le s privezom.
Toda, če je pes privezan, mora biti za njegovo neovirano gibanje dolžina verige enaka vsaj trikratni dolžini psa
(od smrčka do korena repa), vendar v nobenem primeru
ne manj kot tri metre (merjeno pri tleh). Pes ne sme biti
privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Še enkrat pa poudarjamo, da ravno dolgotrajno privezovanje psa
privede v različna nezaželena stanja, ki se odražajo tudi v
agresivnosti do ostalih.
Sodobna doktrina odločno odsvetuje dolgotrajno privezovanje. S takim korenitim posegom v življenje psa človek psu
povzroči cel kup omejitev, ki pri psu povzročajo resne vedenjske spremembe. Znanstveno je dokazano, da pes, ki je
stalno privezan, lahko sčasoma postane agresiven ali začne
kazati druge oblike nezaželenega vedenja kot na primer neprestano lajanje, tuljenje in podobno.
Popolnoma isto velja za neprekinjeno bivanje v pesjaku.
Temeljna določila v zvezi z bivališčem psa predpisujejo:
• da mora bivališče nuditi zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko,
• da je treba bivalni prostor redno čistiti in dnevno
odstranjevati iztrebke,

Za konec pa vam v razmislek ponujamo še dejstvo, da velja pes za enega izmed bolj inteligentnih živali in potrebuje
raznolik vsakdan. Predstavljajte si sebe, kako vas nekdo v
mladosti posede pred televizor, nato pa vam vrti en in isti
dolgočasen program, vsak dan do jeseni vašega življenja.
Ljudje imamo službo, knjige, televizijo, internet … Psi pa
imajo nas in sprehode. To je njegovo okno v svet, priložnost
za razvedrilo, za druženje z nami in morda še s kom drugim,
priložnost za igro, za spoznavanje sveta.
Pri tem pa ne pozabimo na čistočo in v urbanem naselju pobirajmo iztrebke svojih psov. K sreči živimo zelo blizu naravi,
zato je najprimernejše sprehajanje psov ravno tam, kjer tudi
psom najbolj odgovarja – to je v naravi.
Društvo Mačja Vila,
tel.: 040/289-041

VEČER RIME IN GLOBINE V DVORCU NOVO CELJE
Na Večeru rime in globine smo 29. 9. 2017 v sodelovanju z
Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec predstavili 19.
številko revije za književnost in kulturo Vpogled, ki jo izdaja
omenjeni zavod. Tokrat poleg poezije, proze, dramatike in
esejistike prinaša Vpogled tudi celovit prispevek o Epilogu,
razstavi ob zaključku štiriletnega projekta Prostor, Telo in
Medij v prehajanju, ki je potekal v Savinovem likovnem salonu Žalec, s čimer se je poslanstvo revije razširilo. Revijo
sta predstavila odgovorni urednik dr. Zoran Pevec in članica
uredništva Marija Končina, poglavje o Epilogu pa mag. Alenka Domjan, ki je napisala tudi uvodnik.

Razpeti med bogatimi vizualnimi in besednimi podobami ter
glasbo slovenskega glasbenika, skladatelja in avtorja multimedijskih vsebin Staneta Špegla smo začutili ustvarjalni
ritem slam poezije skupine SLjEMERČINE v sestavi Barbara
Tadina, Aljaž Primožič, Tilen Letner, Lana Vincelj, Tamara Levar in Kristian Koželj, ki deluje v okviru Gimnazije Celje-Center s sodelovanjem Osrednje knjižnice Celje od septembra
2016. Organizirajo redne mesečne večere slam poezije in
občasne pesniške akcije, kot je bil denimo pesniški flashmob
v središču Celja ob svetovnem dnevu poezije. So tudi pobud-

Zgodilo se je ...
niki in soustvarjalci dijaške literarne revije Podstrešje.
Stane Špegel se je tokrat predstavil pod enim od številnih
umetniških imen: Plastic Mono Band. V maniri terasnih
one-man bendov je na svoji v lastnem laboratoriju sestavljeni fotonski žitari ob asistenci računalnika kot odziv
na pet tematskih sklopov projekta Prostor, Telo in Medij
v prehajanju odigral pet, posebej za ta večer kreiranih
kompozicij: Eros, Patos, Eksodus, Etos in Logos.
Večeri, kot je ta, nas opozarjajo, da so včasih umetniška dela razvaline, ki opozarjajo na okrutne zgodovinske dogodke in onemogočajo pozabo, pomembna so
v diktaturah in demokracijah, saj so te pogosto zgolj
utvara in prevara oziroma navidezna svoboda, ki se
utaplja v praznem potrošništvu. (Pogosto so v razsvetljeni avtokraciji veliko bolj cenili umetnost in svobodo mišljenja kot v tako imenovanih demokracijah.)
Pesniki so še kako pomembni, saj po besedah izraelskega pesnika in pisatelja, nedavnega gosta na Dnevih
poezije in vina na Ptuju, Amirja Orja opravljajo pionirsko delo odkrivanja novih stvarnih in imaginarnih svetov ter tudi vmesnega navidezno praznega prostora.
Pogosto lahko šele iz sodobne poezije razberemo, kako
se vrti in miruje današnji svet.

Z obiskom nas je počastil mag. Igor Tršar, generalni direktor
Direktorata za ustvarjalnost.
Beseda je zrak in dih, »nekatere umetnine živijo ob zvokovni
podlagi, druge so neme, vendar tako zgovorne, da slutnjo zvoka sprožijo v opazovalcu samem« (Katarina Kukovič).

Na Brdu predstavljen osnutek idejnega projekta za
Nogometni center Videm Vransko
Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani (UL-FA), od 25. do 29. septembra v Nacionalnem nogometnem centru Brdo uspešno organizirala prvo petdnevno delavnico na temo: umestitev nogometnih igrišč in drugih objektov v prostor (športni parki).
Več o tem ...
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Skrito kraško bogastvo v naših pipah
Na Vranskem je v začetku letošnjega leta pričel delovati Center jamskih doživetij. Center je bil ustanovljen z namenom
predstavljanja jam in jamarstva na Štajerskem. Ključen cilj
Centra je z različnimi dogodki in dejavnostmi prikazati drugačnost kraškega sveta v tem delu Slovenije.

Eden izmed takšnih dogodkov, ki
jih bo v prihodnje še več, je potekal
v nedeljo, 24. septembra. Izvajal se
je v okviru projekta Dnevi evropske
kulturne dediščine. Letošnji Dnevi
evropske kulturne dediščine so
posvečeni tematiki vode. Voda je za
človeka že od nekdaj najpomembnejša stvar na svetu.
Ker je človek vedno potreboval vodo,
se je že od nekdaj priseljeval blizu
vodnih virov. A previdno, z dolgotrajnim opazovanjem ciklov. To pomeni,
da se ni naselil ravno na poplavno
ravnico, ampak nekaj metrov višje,
kjer ga poplave niso nikoli dosegle.
V današnjem času takšne modrosti
žal ne moremo srečati, saj vlada neka
druga miselnost kot takrat. Podobno
je tudi z vodnimi viri.
Vrnimo se k našemu dogodku z naslovom »Skrito kraško bogastvo v naših pipah«. Pred nekdanjim streliščem pri graščini
Podgrad se nas je zbrala skupina radovednežev. V kratkem
pozdravu in uvodu je spregovoril Maks Petrič in poudaril
pomen jamarstva ob raziskovanju podzemnih kraških virov
in njihovega varovanja.
Nato smo se pod vodstvom Alenke Jelen odpravili na voden
ogled dela Dobroveljske planote. Najprej smo se ustavili pri mogočnem kraškem izviru Podgrajščice za graščino
Podgrad. Izvir je obzidan v bazen ter več kanalov, ki so bili

namenjeni dovodu vode do nekdanje bližnje žage in hidroelektrarne. Gre za zelo izdaten izvir, ki skoraj nikoli ne presahne. Nizke temperature vode omogočajo življenjski prostor salmonidom (roparskim, navadno sladkovodnim ribam
s tolsto plavutjo, kot je npr. losos, postrv itd.).
Sledil je vzpon po stari romarski poti do cerkve sv. Jeronima.
Gre za edinstveno cerkev z mogočnim taborskim obzidjem,
ki se dviga nad Vranskim. Okoli cerkve je več vrtač, med katerimi izstopa delana vrtača. To kaže na to, da so ljudje vedno
izkoristili tudi manj ugodne površine za kmetovanje. Odličen
razgled na trg Vransko pa je dal priložnost zgodovinski razlagi o kraju.
Nato smo se sprehodili do jame Škadavnice, kjer smo si pogledali vhodni del jame ter spoznali vodni krog v kraškem
svetu. Strinjali smo se, da se premalo poudarja dejstvo, da
je potrebno ljudi bolj ozavestiti, da je v kraškem svetu voda
zelo ranljiva. Ugotavljamo tudi, da je potrebno o tem ozaveščati že otroke, ki pogosto odgovorijo na vprašanje »Od
kod pride voda?« »Iz pipe.«
Potem smo se povzpeli do fosilne suhe doline, ki kaže na to,
da je narava zelo živa in hitro pride do sprememb. Tam, kjer

je nekoč tekel potok, pa so ostale le še oblike in sedimenti.
Spregovorili smo tudi o zaselku Kale, ki je dobil ime po teh
umetnih kotanjah na kraškem svetu. Namenjeni so bili napajanju živine, ki je s teptanjem tal omogočala, da voda ni
poniknila v kraško notranjost.
Ob vrnitvi proti Centru smo si v dolini Široko polje ogledali še
en višji izvir Globočke oziroma Podgrajščice. Pri Centru sta
nas Maks in Gregi pričakala z okusno enolončnico in s čajem.
Sledilo je druženje, kjer smo si izmenjali mnenja in ideje za
prihodnje dogodke.

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE
Varovanci upokojenskih domov in domov za varovanje in
oskrbo ljudi, ki zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti niso
zmožni živeti samostojno izven institucije, so občutljiva skupina ljudi, a dovzetna, srčna, ranljiva in potrebna pozornosti.
Prav zaradi tega bibliotekarke iz Medobčinske splošne knjižnice Žalec že nekaj let prostovoljno obiskujemo domove,

kjer jim pripovedujemo zgodbe, a tudi pravljice, in celo zapojemo. Slednje še posebej rade.
V letu 2017 obiskujemo pet domov oz. zavodov, in sicer:
• Dom upokojencev Polzela: dvakrat mesečno Darja Baloh
• Zavod sv. Rafaela Vransko: dvakrat mesečno Valerija

Zgodilo se je ...
Jerman in Laura Jelen
• Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje – enota Prebold: enkrat mesečno Valerija Jerman, Laura Jelen in Irena Štusej
• Dom Nine Pokorn Grmovje: enkrat mesečno Irena Štusej
• Varstveno delovni center Muc: enkrat mesečno Laura
Jelen
Oktober je čas, ko se s številnimi varovanci in z njihovimi
spremljevalci dobimo v žalski knjižnici na skupni prireditvi Ko
spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke. Potrudimo se za
prijetno okolje prireditve, a
prostor se z vzdušjem napolni šele, ko pridejo varovanci.
Toliko iskrenega veselja, glasnega smeha, žarenja v očeh
in stiskov rok ne zmorejo pokazati prav vsi, ki kdaj pridejo
v naše prostore. Skoraj nas
je strah, da bi s čimer koli
ustavili njihov plaz navdušenja. Vemo, da jim to druženje
veliko pomeni, a tudi nam,
ki jim ga skušamo polepšati
z besedo, glasbo in s prisotnostjo oseb, ki jih sicer ne
srečajo vsak dan. Letos sta
bila v prvi vrsti med obiskovalci župan Občine Žalec
Janko Kos in župan Občine
Vransko Franc Sušnik. Z njima je sedel tudi častni občan
Občine Žalec Janez Meglič. Z nami je bila direktorica Vrtcev
Žalec Natalija Starič Žikić.
Uvodoma je obiskovalce v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec, kjer smo zaradi utesnjenosti knjižnice izvedli tudi
letošnjo prireditev, pozdravila direktorica Medobčinske
splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik, ki je prireditev v
nadaljevanju tudi vodila. Vzgojiteljice Vrtcev Občine Žalec

so varovancem podarile predstavo Lili v cirkusu, ki je dobro nasmejala vse zbrane. Sledila je predstavitev in pozdrav
prostovoljk, ki prihajamo v omenjene domove. Višek druženja so bili nastopi nekaterih varovancev, ki so se za ta namen
pražnje uredili, celo prostovoljke smo nekatere komaj prepoznale. Recitirali so, peli, igrali na kitaro, plesali. Nekaterim
je šlo na jok od ganjenosti, da lahko nekaj pokažejo še komu
drugemu kot tistim, ki jih vsak dan srečujejo v domovih in
zavodih. Oba prisotna župana sta jim na koncu namenila nekaj besed, v katerih se je čutilo, da sta se navzela ganjenosti.
Varovance, goste in druge obiskovalce smo na koncu pogos-

tili, med njimi pa je stekel klepet. Še dolgo zatem, ko so odšli,
so v zraku ostali prosti atomi dobre energije, ki so se jih nevede najbrž navzeli obiskovalci prireditev, ki so sledile.
V žalski knjižnici je na ogled pestra razstava izdelkov njihove
ročne ustvarjalnosti.
Irena Štusej

Utrip domoznanstva: Osrednja knjižnica Celje se predstavi z območnimi
projekti: portal Kamra, spletni biografski leksikon celjskozasavski.si in
digitalizacija časopisa Utrip Savinjske doline ter njegovih predhodnikov
Slovenske knjižnice so zelo uspešno preživele različne družbenozgodovinske spremembe in ves čas
ohranjale svojo kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo.
Potreba po povezovanju kulturnih
ustanov, knjižnic, muzejev in arhivov
ni nova. S hitrim prilagajanjem in z
odprtostjo ter predvsem s sodelovanjem uspešno uresničujemo svoje
poslanstvo. Zato smo na oktobrski
Utrip domoznanstva, 2. oktobra
2017, povabili Osrednjo knjižnico Celje, da pokažemo, kako to sodelovanje poteka v praksi.
Lani je Osrednja knjižnica Celje praznovala 110 let javnega knjižničarstva
v Celju, 70 let ustanovitve študijske
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knjižnice na Muzejskem trgu in 40 let domoznanskega
oddelka, je pa tudi ena izmed desetih osrednjih območnih
knjižnic v Sloveniji. Delo knjižnice so predstavili Srečko
Maček, koordinator domoznanstva Osrednje območne
knjižnice Celje, Robi Ožura, glavni urednik portala Kamra,
ter Janja Jedlovčnik, urednica biografskega leksikona celjskega območja in Zasavja. Pogovor sta vodili Karmen Kreže in
Tanja Pilih. Letos sta knjižnici pripravili digitalizacijo časopisa
Utrip Savinjske doline in njegovih predhodnikov, ki so dostopni v Digitalni knjižnici Slovenije (www.dlib.si). Predstavljen
je bil tudi biografski leksikon celjskega območja in Zasavja, ki
predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Predstavljen je bil tudi regijski portal Kamra (www.kamra.si), ki

združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v
knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Vsebine
na Kamri so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili
ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Tu
spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti. Navade in potrebe
uporabnikov knjižnic so se zaradi različnih razlogov spremenile, tem spremembam so se prilagodile tudi knjižnice. Tudi
z digitalizacijo, s spletnim leksikonom in portalom Kamra,
saj vse to predstavlja čedalje pogostejše dopolnilo klasičnim
oblikam trajnega ohranjanja knjižničnega in arhivskega gradiva. Obisk teh spletnih portalov iz leta v leto narašča, zato
lahko rečemo, da so se ljudje začeli vračati v knjižnice tudi
na spletu.

Na balkanskem tekmovanju v orientaciji v ekipi PD Polzela, ki je zmagala,
tudi dva člana PD Vransko
Priljubljena srbska planinska točka Raja je bil v dneh med 6.
in 8. oktobrom prizorišče orientacijskega tekmovanja planinskih zvez Balkana. Planina Rajac je eno izmed večjih orientacijskih središč v Srbiji.
Na tekmovanju je nastopilo 30 ekip iz petih držav (Bosne in
Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije). Že v
petek zvečer so se pomerili v pisanju testov iz splošnega planinskega in orientacijskega znanja ter iz tematik dodatnega
gradiva. Sobotni dan je bil namenjen dnevnemu in nočnemu
preizkusu na terenu, nedeljski pa zgolj še razglasitvi rezultatov ter slovesu. Vreme je bilo za orientacijo zelo neugodno,
predvsem zaradi goste megle in dežja. Domačini so bili v veliki prednosti zaradi poznavanja terena in so zmagali v vseh
kategorijah, razen v kategoriji, v kateri so slavili mladinci iz
Planinskega društva Polzela Anej Sadnik, Miha Drame, Benjamin Kopše. V ekipi PD Polzela sta bila še Lenart Marovt in
Davor Sušnik iz Planinskega društva Vransko. Skupno je bila
Slovenija tretja.
T. Tavčer

Ekipa PD Polzela pri podelitvi medalj za prvo mesto

Čreta v spomin na bitko
Prva oktobrska sobota je tudi letos mnoge Savinjčane z obeh
strani Dobrovelj in od drugod pripeljala na zgodovinsko Čreto, kjer se je 26. oktobra 1941 odvijala 1. frontalna bitka slovenskih partizanov z okupatorjevo vojsko na Štajerskem.

Spominsko slovesnost, ki ji je letos bilo naklonjeno tudi
nadvse lepo vreme, so tudi tokrat družno organizirali:
Združenje borcev za vrednote NOB Žalec in Mozirje, Društvo
izgnancev Slovenije OO Žalec, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline, Veteransko
združenje Sever – odbor Žalec in Društvo generala Maistra
Žalec. Kot vedno pa so za lačne in žejne želodce skrbeli člani
Planinskega društva Vransko. Že po tradiciji so srečanje in
slovesno proslavo obogatili Pihalni orkester Godbe Prebold
pod vodstvom Marka Repnika, Mešani pevski zbor Pevskega društva Tabor pod vodstvom pevovodje Karla Leskovca
ter recitatorka Jožica Ocvirk, ki je pripravila scenarij kulturnega programa in prireditev tudi povezovala. Svoj delež k
slovesnemu obujanju spomina pa so dali praporščaki s preko 30 prapori vseh treh veteranskih organizacij, Kulturno
zgodovinsko društvo Triglav Kamnik, ki sodeluje na takšnih
proslavah kot partizanska četa, in govorniki, ki so še podrobneje osvetlili nekdanji in deloma tudi sedanji čas, ki od
nas zahteva znova velike napore in preizkušnje.
Zbrane je najprej nagovorila voditeljica Jožica Ocvirk, ob
igranju koračnice pa so na prireditveni prostor prikorakali
praporščaki. Nekaj stoglavo množico je nato pozdravil predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Marijan
Turičnik, za njim pa še župan občine Nazarje Matej Pečovnik.

Zgodilo se je ...
Oba sta poudarila pomen te vsakoletne slovesnosti in takratnega boja ter zaželela prijetno druženje na partizanski Čreti
in več strpnosti, enotnosti, zgodovinskega spomina, ki ga
nekateri želijo pozabiti, izničiti in narediti svojo zgodovino.
Še podrobneje pa je o tem spregovoril tokratni slavnostni govornik predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije Tit
Turnšek. V uvodu svojega govora je izpostavil to bitko Štajerskega bataljona in čas, »ko so sile tretjega rajha podjarmile
trinajst evropskih držav, ko je Hitlerjeva soldateska nezadržno prodirala proti Moskvi, jugoslovanska kraljeva vlada je
klavrno propadla, Slovenija pa je bila razkosana na štiri dele.
Takrat se je majhen slovenski narod uprl nacifašizmu …
Da se ne bomo dali, da se bomo borili za svojo svobodo
in obstoj, je že zelo zgodaj okupatorju pokazala tudi prva
frontalna bitka slovenskih partizanov na Čreti ... » je med
drugim poudaril Tit Turnšek ter v nadaljevanju spregovoril
o pomenu OF in partizanskega boja do dokončne zmage.
Precej besed je namenil tudi omalovaževanju zgodovine, poskusu razvrednotenja partizanskega boja in rehabilitaciji
tistih, ki so bili na strani okupatorske vojske. K temu pa je
dodal: »Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, si ne zasluži
biti narod. Pomembno se je spominjati, še bolj pomembno pa se je zazreti v bodočnost, prihodnost. Skrbeti nas
mora usoda naroda, skrbeti nas mora sedanjost. V Evropi je

prevladal neoliberalizem, kot družbenoekonomska koncepcija, ki služi predvsem svetovnim korporacijam, ki si prilaščajo naravne vire. V prvi vrsti naftna bogastva, vodna pridejo
kmalu na vrsto. Tudi pridelava hrane naj bi postala monopol
svetovnih korporacij. Vsiljujejo gensko spremenjeno hrano.
Pogubni rezultati neoliberalne politike se kažejo v prvi vrsti
na brezposelnosti, revščini, brezperspektivnosti mlade generacije. To je druga temnejša stran. Prekomernih delavcev
– sodobnih sužnjev je vsak dan več. Vsak dan več ljudi živi
pod pragom revščine, vedno manjše število ljudi je vse bolj
bogatih, vedno večje število vedno bolj revnih. Vsiljuje se
nam miselnost skrajnega egoizma, ki se skriva pod masko
konkurenčnosti in tekmovalnosti. Vsak naj skrbi predvsem
sam za sebe, če kdor tega ne zmore, je bolan, star, reven,
si je pač sam kriv. Tak primitivni darvinizem je prevladujoča
vrednota neoliberalizma. Druga stran istega kovanca so nove
oblike fašizma. Eno je v podporo prvemu in obratno. Lahko
bi rekli, da sta neoliberalizem in fašizem tesno povezana. Lahko trdimo, da je neoliberalizem ena od oblik fašizma. Nove
oblike se pojavljajo povsod, od Baltika do Sredozemlja …«
je v svojem govoru poudaril Tit Turnšek.
Sledil je bogat kulturni program, slovesnost pa se je nadaljevala z druženjem pod šotorom.
T. T.

ZAKLJUČILI SMO DESETE VRANSKE POLETNE VEČERE

Zadnji koncert v sklopu Vranskih poletnih večerov sta odigrala mednarodno uveljavljena mlada violinistka Tanja Sonc
in violist Ribal Molaeb iz Libanona. Čeprav se letošnjega septembra spominjamo po deževnih in
turobnih dneh, je bilo predzadnjo
septembrsko soboto v Stopniku
prijetno in suho. Temperatura v
cerkvi je bila nižja od zunanje, a
mlada glasbenika se na to nista
ozirala, vedoč, da bosta takoj s
prvo skladbo ogrela sebe in publiko.
Tako se je tudi zgodilo. Dobro uro
trajajoč koncert je minil, kot bi
trenil. Oblikovala sta ga s pestrim
glasbenim izborom, od baroka
preko klasicizma do sodobne resne glasbe 20. stoletja.
Po koncertu smo se tako
kot na prejšnjih treh še dol-

go zadržali v sproščenem pogovoru pred cerkvijo, ki so ga obogatile domačinke s slastnim pecivom. Tudi ta prijazna gesta in sploh sodelovanje župnije ter
ključarjev nam dajejo pogum in nas prepričujejo, da smo na
pravi poti, da pravzaprav poti nazaj več ni. Vranski poletni
večeri so postali festival klasične glasbe, ki ga vodi umetniški vodja Milan Hudnik, v sodelovanju z Občino Vransko,
Zavodom za kulturo, turizem in šport ter Župnijo Vransko.
Uresničili smo idejo, zato lahko rečemo, da je naš projekt uspel. Oživili smo podružnične cerkve, njihova duhovna in kulturna lepota sta se spojili z lepoto komorne glasbe, občani
smo jih sprejeli in v vseh teh letih postali pozorni poslušalci.
Do maja, ko bomo vstopili v enajsto sezono, se poslavljamo
z zahvalo:
"Hvala vsakemu posebej in vsem, ki s svojo prisotnostjo in z
delom podpirate te večere resne glasbe."
Suzana Felicijan Bratož
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Zadnjo septembrsko soboto v letu 2017 smo zaznamovali s 7. rekreacijskim
tekom "TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE"
Zadnjo septembrsko soboto v
letu 2017 smo zaznamovali s 7.
rekreacijskim tekom »TEK ZA
SMEH – VRANSKO TEČE."
Cilj prireditve je bilo spodbujanje
zdravega načina življenja in medgeneracijsko povezovanje, saj so
bili tokrat udeleženci teka tudi
otroci Vrtca Vransko in njihovi
starši. V želji po zavedanju, kako
zdravo je gibanje, smo vključili
OŠ Vransko-Tabor v celoti.
Najmlajši so v spremstvu staršev
pretekli 300 m, prav tako učenci prvega triletja, ostali osnovnošolci pa 600 m. Kar lepo število
otrok se je odločilo, da preteče 5
ali 10 km dolgo pot. Pred štartom
je tekače dobro ogrela Jolanda
Čeplak s tekaškimi vajami. Tek
je bil (kot že vsa leta) rekreacijskega značaja. Štela je premagana pot, ki so jo vsi uspešno pretekli, tako da je bil vsak posameznik zmagovalec 7.
rekreacijskega teka, kar se je videlo tudi na obrazih v cliju, ki
so izžarevali zadovoljstvo in smeh.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko se zahvaljuje
vsem prostovoljcem, Jolandi Čeplak, Maji Jerman, PGD Vransko, PGD Ločica pri Vranskem, PGD Prekopa-Čeplje-Stop-

nik in podjetjem, ki so materialno podprli športno-tekaški
projekt: EWOPHARMA, d. o. o., MLEKARNA CELEIA, MI-2
GROUP, ORIFLAME, H.E.B.A., UNIFOREST, AMZS, d. d. CENTER VARNE VOŽNJE VRANSKO, AUTOMATIC SERVIS, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, LIDL SLOVENIJE, STUDIO Di.Foto.
Graf, FUNDACIJA ZA ŠPORT, OBČINA VRANSKO, OŠ VRANSKO-TABOR.

GASILSKA VAJA PGD LOČICA PRI VRANSKEM, PGD MOTNIK IN PGD TROJANE
Spet je nastopil mesec oktober,
torej mesec požarne varnosti.
Tudi v našem društvu smo se
posvetili dejavnosti v tem mesecu. Kot vsako leto smo si tudi letos zadali cilj, da se izvede gasilska vaja obmejnih društev treh
občin. Za pripravo izvedbe vaje
smo bili letos zadolženi člani PGD
Ločica pri Vranskem.
V nedeljo, 15. 10. 2017, so ob 10.
uri člani PGD Ločica pri Vranskem,
PGD Motnik in PGD Trojane dobili poziv, da je požar v Ločici 53. Z
vsem razpoložljivim orodjem so
odhiteli na kraj požara. Z avtocisternami so se pripeljali na kraj
vaje, z motornimi brizgalnami pa
so izvedli verižno vajo iz potoka
Zaplaninščica, v dolžini 300 m, in
to strmo v breg do mesta požara.
Sodelovalo je 40 gasilcev.
Vajo so si ogledali župan Občine
Vransko Franc Sušnik, poveljnik
Gasilskega poveljstva Občine

Vransko Vlado Reberšek in poveljnik Gasilske zveze Žalec David Krk, ki so po končani
vaji tudi podali svoje mnenje.
Po uspešno zaključeni gasilski vaji treh društev smo še pokramljali ob pijači in dobri hrani, ki nam jo je pripravil lastnik stavbe g. Rozenštajn, gasilci PGD Ločica pri Vranskem pa
se mu tudi iskreno zahvaljujemo za dovoljenje in njegov trud pri izvedbi vaje.
NA POMOČ!
PGD Ločica pri Vranskem

Zgodilo se je ...
MEDGENERACIJSKO ZAZNAMOVALI DEKD IN TKD
Voda – od mita do arhitekture
je bila tema letošnjih 27. Dnevov evropske kulturne dediščine in 5. Tedna kulturne
dediščine, s katero se je Zavod
za varstvo kulturne dediščine
Slovenije pridružil evropski
temi, v letu 2017 posvečeni
naravi. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko se je v
tednu od 23. do 30. septembra
sklopu prireditev, ki so se odvijale širom Slovenije in Evrope,
priključil s koncertom klasične
glasbe in pravljično-ustvarjalno
delavnico, ki je potekala v medgeneracijskem duhu.
Zadnjo septembrsko sredo
so tako Schwentnerjevo hišo
obiskali otroci Vrtca Vransko,
skupina 4-5, z vzgojiteljicama in
člani DUTŽO. Najmlajši so najprej
prisluhnili pravljici o potočku, ki je
preskakoval čez kamenje, prebujal naravo in razveseljeval otroke,
ki so po njem spuščali ladjice. Ko je bilo pravljice konec, so ladjice tudi izdelali. Nekaj so jih preluknjali in nanje privezali
koščke lubja ali kamenčke. Nato so odšli do bližnjega potoka Merinščica in ladjice spustili. Otroci so jih opazovali in ugotovili,
da so se tiste s kamenčki potopile, ostale pa so skupaj s potokom izginile v daljavi. Tako so na zabaven in hkrati poučen način
zaključili DEKD in TKD.
TG

PORTRETI SLOVENSKIH ALPINISTOV V SCHWENTNERJEVI HIŠI
Četrtki so običajno namenjeni
kulturnim prireditvam v Schwentnerjevi hiši. Nič drugače ni bilo
drugi četrtek v oktobru, ko smo
odprli tretjo in hkrati zadnjo razstavo v tem koledarskem letu.
Tokrat se s portreti slovenskih alpinistov predstavlja celjski slikar
Stevan Djukić – Stiv. Po rodu Srb
je tudi sam po prihodu v Slovenijo začel zahajati v gore in se po
poškodbi zapisal markacistom.
Stevan Djukić je akademski slikar,
ki najraje ustvarja olja na platnu,
vendar je na prigovarjanje kolegov začel portretirati alpiniste,
kar mu zadnja leta zapolnjuje precej prostega časa.
Na razstavi Portreti slovenskih
alpinistov, ki bo v Schwentnerjevi hiši odprta do konca leta, je
poudarek na savinjskih alpinistih,
razstavljeni pa so tudi portreti ostalih pomembnejših slovenskih alpinistov. Razstava je obiskala že
nekaj slovenskih krajev, na Vranskem se je ustavila, ker tudi naši
krajani puščajo alpinistične sledi.

Do sedaj je najmočnejše pustil Polda Felicijan. Kustos razstave Aleš Stopar je povedal
nekaj besed o postavitvi in izboru portretov ter predstavil avtorja in njegovo ustvarjanje, svečano pa je razstavo odprl župan Franc Sušnik. Za glasbeno kuliso je poskrbela
članica Aletheie iz Žalca Simona Kropec. V prijetnem druženju po odprtju smo preživeli
čudovit oktobrski večer.
TG
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Drobtinica: Skupaj zbrali 3.696 evrov, na Vranskem 498,85 evra
Akcijo Drobtinica ob
svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, so tudi
letos dobro izpeljali v
osmih Krajevnih organizacijah Rdečega križa RKS - Območnega
združenja Žalec, in sicer
v soboto, 14. oktobra.
V zameno za prostovoljne prispevke mimoidočih so jim na stojnicah
pred trgovskimi centri
izročali kruh in domače
dobrote, skupaj pa so
zbrali 3.696 evrov.
Letošnjo Drobtinico so
prostovoljci krajevnih
organizacij, mentorji osnovnih šol in mladi člani
RK pripravili pred Mercatorjem Žana Žalec, Levec, Prebold in Šempeter, Tuš Polzela, pred marketom Bala Petrovče ter Jager Braslovče in Vransko.
Poleg kruha, ki ga je doniral Mercator, so svoje izdelke prispevali še: Mlekarna Celeia, Kmetija Flis, Suzana Bukovnik, s. p.,
pekarne Pocajt, Forteza in Rotar, kmetiji Cizej in Turnšek, osnovni šoli Šempeter in Polzela, rezance, kompote in žemlje Vera
Ožir, Bernarda Predovnik, Mimica Veler in Marinka Matjaž ter Krajevna organizacija RK Andraž nad Polzelo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Po posameznih KO RK pa so zbrali: v Preboldu 490,65 evra, na Polzeli 745,71, v Šempetru 632,96, Levcu 228,46, Žalcu
288,33, na Vranskem 498,85, v Braslovčah 357,00 in Petrovčah 455,00 evrov.
------------------------------------------------------------------------------------------------Letos so skupaj zbrali 3.696 evrov, zbrana sredstva pa bodo namenili zdravstvenemu letovanju socialno ogroženih otrok na
Debelem rtiču naslednje leto in ostalim šolskim aktivnostim.
T. T.

FARNI PRAZNIK
Dragi gospod župnik, ob vašem in našem jubileju, ko praznujemo 30 let vašega delovanja na Vranskem, mi ob pogledu na cerkev prihaja na misel Janezov evangelij o desetih
gobavcih, ki pravi nekako takole:
"Ko je eden od gobavcev videl, da je ozdravljen, se je vrnil
in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred Jezusove noge in se mu zahvaljeval. Jezus pa mu je odgovoril:
Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet?"
Tudi danes nismo tukaj vsi tisti, ki ste nas v teh letih krstili,
učili verouk, poročili, pripravljali na birmo ... Pa vendar dovolite, da se vam zahvalim v imenu vseh nas in tudi tistih, ki
danes in tudi drugače niso prisotni.
Zahvalim za vse žrtve, molitve in morda tudi solze, ki ste jih
pri Bogu posredovali za nas. Hvala vam za vašo zvestobo
Cerkvi. Za vaš zgled, pokončnost, iskrenost in tudi neposrednost v odnosih. Hvala za vse zakramente, ki ste jih podelili,
še posebej zato, da se srečujemo ob evharistiji, saj evharistija pomeni "zahvaliti se" in hvaležen človek je v sozvočju s
središčem zakramentalnega żivljenja Cerkve.

Danes, ob slovesnosti farnega praznika, se zahvaljujemo za
vašo skrb za župnijo sv. Mihaela in prosimo, da bi bili še naprej dobrega zdravja in nam še mnogo let s svojim zgledom
in besedo kazali pot k našemu Očetu.
Župnijski pastoralni svet župnije Vransko
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ABONMA 2017/2018
ZA ABONMA IN IZVEN

OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 11. november 2017, ob 10.00

sobota, 18. november 2017, ob 19.30

Primož Suhodolčan
ŽIVALSKE NOVICE

Vinko Möderndorfer
NIČESAR NE OBŽALUJEM

Združenje staršev COŠ Fran Venturini Boljunec-Boršt-Pesek

King Kong Teater

otroška gledališka igra za otroke od 3. leta starosti, 40 minut

monoigra

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO
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Delovni čas:
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10.00-14.00
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12.00-16.00
SO
10.00-12.00
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ZKTŠ

Za vse predšolske otroke, ki si želijo s športno vadbo razvijati osnovne
motorične sposobnosti in gibalne spretnosti ter se pri tem zabavati,
v šolskem letu 2017-2018 poteka ABC TELOVADBA.

SAMO ŠE NEKAJ PROSTIH MEST!
Informacije: 041 238 749 (pisarna ZKTŠ Vransko)
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Vransko, 27. oktober 2017
VSEBINA
AKTI
1. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2017
2. ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Vransko
RAZPISI

1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2017 (Uradne objave Občine Vransko, št.
62/2016 z dne 22.12.2016) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2018
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2018
5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2018
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2018
7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
ZAPISNIKI
8. ZAPISNIK 18. redne seje občinskega sveta
9. ZAPISNIK 19. redne seje občinskega sveta

AKTI
1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2017
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09,
51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/10 in Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2017

1|S tr a n

Številka 70/2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

Rebalans
proračuna 2017
v EUR
2.716.900
2.277.994
1.985.419
1.688.286
240.883
55.250
1.000
292.575
149.675
3.200
4.200
500
135.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

10.735
0

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

0
0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

10.735

428.171
428.171

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.572.223
812.629
164.850
25.397

41 TEKOČI TRANSFERI

1.011.796

557.390
16.700
48.292
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

23.167
538.031
83.059
367.539

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

680.858
680.858

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

29.091
144.677
144.677

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Rebalans
proračuna 2017
v EUR

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

0

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

0

0

0

Rebalans
proračuna 2017
v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

192.383
192.383
192.383

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

377.802
377.802
377.802

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

- 40.742
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 144.677

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

40.742

2. člen
(proračunski sklad)
Besedilo 4. odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski rezervni sklad v letu 2017 predstavlja tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 116.796,02€.
3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Besedilo 1. in 2. odstavka 16. člena se črta, tako da se 16. člen
glasi:
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij
v letu 2017 ne bo dajala poroštev.
4. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2017 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko,
62/2016 z dne 22.12.2016) ostanejo nespremenjene.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2017
Vransko, 17. 10. 2017

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

- 185.418

66.940
37.849

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

Skupina/Podskupina kontov

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Vransko
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št.
80/16 in 33/17), uporabe določb VI. poglavja Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ
in 27/98 – odl. US), uporabe 218. člena, 218.a člena, 218.b
člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - Odl. US, 46/04 ZRud-A, 47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - Odl. US,
92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl.
US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, Odl. US,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) 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 20. redni seji dne 17. 10. 2017
sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Vransko
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Vransko. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v
nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in
nezazidana stavbna zemljišča.
S tem odlokom se natančneje določi:
– zavezance za plačevanje nadomestila,
– območja zajemanja nadomestila,
– določitev površin za odmero nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– določitev vrednosti točke,
– določanje višine nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
1. Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba
zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik
stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega
inženirskega objekta na območju občine Vransko.
2. Neposredni uporabnik je:
– lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško
knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi
splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba,
zakon) ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne
ali zakupne pogodbe ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi
ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost
stanovanja) ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi
ustanovljene stavbne pravice ali
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega
pravnega posla.
3. Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi
inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba,
pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se
šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z
izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da
je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen
dostop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno
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elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje,
kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih
naprav, če je za območje, na katerem ležijo sprejet občinski
prostorski načrt.
Za nezazidano stavbno zemljišče se šteje tudi zemljiška parcela,
na kateri stoji stavba ali gradbeno inženirski objekt, ki ni objekt
gospodarske javne infrastrukture, zmanjšana za tisti del površine
zemljiške parcele, na kateri stoji stavba ali objekt, pomnožena s
faktorjem 1.5, vendar samo če takšni preostali deli zemljiških
parcel hkrati izpolnjujejo pogoje, za katere je z izvedbenim
prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja
določene vrste objektov.
5. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina
garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se v
skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov,
šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov.
6. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega
prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s
poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne
dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita
skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za
stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča,
za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski
servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki
so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v
prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih
določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov,
davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih
razmerij.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča na območjih, opisanih kot sledi:
1. območje – naselje Vransko;
2. območje – vsa nižinska območja;
3. območje – višinska naselja.
Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so
razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja nadomestila,
ki je sestavni del odloka in je na vpogled pri notranji
organizacijski enoti občinske uprave Občine Vransko, pristojni
za urejanje prostora ter na spletni strani Občine Vransko.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se
plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali
se površine dejansko uporabljajo ali ne.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se
plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se
plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim
prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja
stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
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potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva,
kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se
ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s sosednjimi
nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo skupne površine
400 m2.
5. člen
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Vransko
pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne
pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po
postopku, ki ga določa zakon.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča
se upoštevajo naslednja merila:

V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju občine
Vransko sprejme do konca leta za naslednje leto občinski svet
Občine Vransko s sklepom. Če občinski svet Občine Vransko ne
sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1.
januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega
se nadomestilo odmerja.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:
NUSZ = POV * ŠT * VT
Zgornje oznake pomenijo:

1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi
objekti in napravami,
3. večje motnje pri uporabi zemljišč.

NUSZ
POV

Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna
zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.

VT

7. člen

VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se
nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji
tabeli:
Območje
1
2
3

Stanovanjska
površina
70
60
50

Poslovna površina
200
180
150

8. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe se
ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se
ovrednoti z naslednjimi točkami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

urejeno cestišče asfalt
urejeno cestišče-makadam
električno omrežje
oskrba z vodo (javni vodovod)
odvajanje odpadnih voda
telekomunikacijsko omrežje
toplovod
javna razsvetljava

Št. točk
5
3
5
5
5
3
5
5

9. člen
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12. člen
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava,
potres, požar, plaz itd.) so oproščeni plačila nadomestila za
določen čas – 1 leto.
Vlogo za oprostitev plačila po prejšnjem odstavku tega člena z
dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v
zadnjem mesecu tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil
občinska uprava odloči z odločbo v upravnem postopku.
Oprostitev je možna največ za dobo 1 (enega) leta.
13. člen
Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:
– nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen
obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v
njih stanuje njihovo osebje,
– stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v
njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu
drugače določeno,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko
dejavnost.
VIIl. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA

Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po
naslednji tabeli:
Območje
1
2
3

ŠT

… mesečna višina nadomestila [€/mesec]
… površina zazidanega oziroma
nezazidanega stavbnega zemljišča [m2]
… skupno število točk, določeno z merili
iz 7., 8. in 9. člena tega odloka
… vrednost točke.

Št. točk
30
20
5

14. člen
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na
podlagi podatkov občine.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja
in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona
o davčnem postopku.
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IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA
ZAVEZANCEV
15. člen
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave
posredovati registracijske podatke najkasneje v petnajstih dneh
po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku
tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma
uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in
dejansko
komunalno
opremljenostjo
zazidanega
in
nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci
dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se
podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se
pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem
mesecu.
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave
Občine Vransko dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih
evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov
na način in po postopku, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. Namen in cilj javnega razpisa
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo
naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so
registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije,
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko
za leto 2018 presega vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter
vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega
razpisa
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma
iz sredstev proračuna za leto 2018 namenjeno 7000,00 €.
4. Objava javnega razpisa

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08, 106/09 ter Uradne
objave Občine Vransko, št. 32/2013).

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine
Vransko.
5. Rok in način za oddajo vlog

Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso
pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah prejšnjega
odloka.

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11.
2017, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

17. člen

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko za leto 2018« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018.
Številka: 007/2017
Vransko, 17. 10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017.
7. Izid javnega razpisa

RAZPI SI
3. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2018
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v občini Vransko za leto 2018
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
8. Informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi:
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave/
Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po epošti: suzana.felicijan@vransko.si.
Številka: 4302-05/2017-05
Vransko, 27. 10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov
ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
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4. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2018
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) Občina
Vransko objavlja
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JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa in upravičenci
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2018.

Številka 70/2017 – 27. 10. 2017
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do
29. 12. 2017.
7. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. (03) 703 28 15 ali po
e-pošti rudi.pusnik@vransko.si.
Številka: 4302-06/2017-08
Vransko, 27. 10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vransko in izvajajo svojo dejavnost
pretežno na njenem območju,
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v
športu,
- delujejo najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na
javni razpis,
- če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco
članstva in evidenco udeležencev programov,
- izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini
Vransko.

5. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2018
Na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na območju
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov
in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2018

2. Upravičene vsebine
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijska športna dejavnost,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- šport starejših.
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. Višina sredstev
Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je na
voljo 33.799,50 EUR.

1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2018.
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku
o proračunu Občine Vransko za leto 2018 zagotovila sredstva v
višini 7.950,00 EUR:
A. podprogram 18049001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 EUR;
B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih
skupin 2.250,00 EUR;
C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih
skupin 5.200,00 EUR, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 1.100,00 EUR,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR.

4. Razpisna dokumentacija

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Vransko, na povezavi: http://www.vransko.si/za-obcane/aktualnijavni-razpisi-narocila-in-objave/

A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije,
društva za vrednote NOB ipd);

5. Rok in način za oddajo vlog

B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za
tretje življenjsko obdobje ipd);

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2017. Vlagatelji lahko vloge oddajo
osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo
priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59,
3305 Vransko.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE
ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2018« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
6. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo bo v ta namen imenoval
župan.
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C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno
in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM);
C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Vransko in
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- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki,
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo
slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.);
C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave občanov.
3. V letu 2018 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje
naloge in programe:
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih
otrok;
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso
aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja,
področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati
naslednje podatke:

5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko
oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz občine Vransko;
- vključenost članov iz občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov
je 30. 11. 2017, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe drugih društev 2018«
z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis
in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če
ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku
pet dni od prejema dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom
zavržejo.

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni
povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku
pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.

b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. da
delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o registraciji
društva;

9. Dodatne informacije

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu
2016, potrjeno na ustreznem organu društva;

v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel.
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si
Številka: 4302-07/2017-05
Vransko, 27. 10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2018;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o
številu članov društva, seznam članov z območja občine
Vransko ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov
posredovati naslednje podatke:

morajo

predlagatelji

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih
elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga
ne bo uvrščena v obravnavo.
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6. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2018
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na območju
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2018.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti,
izvedene v letu 2018.
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2. Razpisana sredstva
V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2018 v okviru
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«,
zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju občine Vransko,
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani člani
iz občine Vransko,
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena
na območje občine Vransko in je v interesu Občine Vransko.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na
spletni strani Občine Vransko, na povezavi
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave/
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz občine Vransko,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.
5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali
pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na
prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za
sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2018«, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 2017, do
12. ure.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave
Občine Vransko št. 10/2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in drugih
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na
kmetijskih zemljiščih.
Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 771,74 €.
NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo, ki je bil objavljen dne 27. 10. 2017 v Uradnih objavah
Občine Vransko št. 70/2017, na spletni strani Občine Vransko
www.vransko.si in na oglasni deski Občine.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj
pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na spletnem
naslovu http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno
oznako na sprednji strani:
- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.

6. Rok za objavo izida javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2017. Prispele vloge bo
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59,
3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

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

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 14. 11. 2017 do 10. ure.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.
Številka: 4302-03/2017-04
Vransko, 27.10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da
oddajo svojo vlogo za prijavo na
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POSTOPEK ZA IZBOR
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 14.
11. 2017 ob 11. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda
odločba o zavrnitvi.
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Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh od
dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku ne pride
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani
upravičenca, odločba o izboru upravičenca za posamezno
lovišče preneha veljati.
Številka: 4302-04/2017-04
Vransko, 27. 10. 2017

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
8. Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 13. 6. 2017, ob 20. uri v sejni sobi občine
Vransko, Vransko 66a.
• Ugotovitev
zapisniku)

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik,
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni :
•Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Matjaž Zakonjšek
•Energetika Projekt d.o.o., Rok Penec
•OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl
- mediji: Nova 24TV in Ksenija Rozman
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 18. redne seje
Občinskega sveta Občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni
red uvrsti nova točka, kot sledi:
- za predlagano točko 10, Vloga za sofinanciranje opreme za
računalniško učilnico v OŠ Vransko-Tabor, se uvrsti nova
dodatna točka 11, ki se glasi:
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490 110
(od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98)
Dosedanji točki 11 in 12 se ustrezno preštevilčita.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 218
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev dnevnega
reda z uvrščeno novo točko:
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490
110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98)
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 219
Občinski svet Občine Vransko potrdi dnevni red kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2016 – obravnava
in sprejem
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4. Sprememba Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v
vrtcih na območju Občine Vransko
5. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2016
6. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest, urejanju površin in opravljanju drugih komunalnih del
na območju Občine Vransko v letu 2016
7. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Vransko v letu 2016
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto
2017/2018 za Vrtec Vransko
9. Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto
2017
10. Vloga za sofinanciranje opreme za računalniško učilnico
v OŠ Vransko-Tabor
11. Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob LC 490
110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98)
12. Premoženjsko pravne zadeve
12.1. Predlog menjave zemljišč v obrtni coni Čeplje
13. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 17. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 220
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnika 17. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 11.4.2017
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji
svetniki:
a) Alenka Lebeničnik
- Kakšna je možnost ureditve parkiranja okoli plezalne stene
na Čreti, saj je pri večjem številu obiskovalcev, lastnikom
zemljišč onemogočen dostop do let-teh ? Potrebna je tudi
ureditev sanitarij.
Župan je odgovoril, da občina ne daje ozirom ne odvzema
soglasij za izvajanje plezanja , so pa lastniki zemljišč podali
pisno soglasje in sklenili dogovor s Planinskim društvom
Vransko, ki ima te plezalne stene v upravljanju. Na to temo je bil
pred časom sklican tudi sestanek, na katerem so bili prisotni
krajani Črete, predstavniki Planinskega društva, ter člani VO
Tešova-Čreta-Jeronim (del) . Takrat je bilo dogovorjeno, da se
postavi ustrezna prometna signalizacija, ki bi usmerjala promet.
Lastniki zemljišč, so zagotovili, da se bodo glede režima
parkiranja še naknadno dogovorili. Občina drugače skrbi za
javno snago tudi pri plezalni steni v samem trgu Vransko, kje je
postavljen kemični WC, ki se ustrezno čisti. Vaše opozorilo bo
preneseno upravljavcu plezališča, se pravi Planinskemu društvu
Vransko, dobro, pa bi bilo, da se ponovno sestane Vaški odbor
Tešova-Čreta-Jeronim (del) in se tako stvari ponovno dorečejo.
b) Ervin Pepel
- Kakšna je možnost popravila podpornega zidu ob
vodotoku Merinščice, nasproti stanovanjskega objekta
Semprimožnik, Vransko 72 ?
Župan je odgovoril, da se je po neurju 28.4.2017 ugotovilo, da je
v občini Vransko nastala precejšnja škoda na vodotokih, kar je
potrdil tudi rečni nadzornik. Zadevo se bo pogledalo in poslikalo
ter posredovalo rečnemu nadzorniku. V kolikor občina Vransko
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tega dela vodotoka ni lastnica, bo za sanacijo potrebno pridobiti
soglasje dejanskega lastnika.

- Kakšna je možnost ureditve ceste JP 992 491 Kovk in
čiščenje cevnega prepusta na GC 093 146 Kaps- Prosivnik?

c) Marjan Pečovnik

Župan je odgovoril, da je v tem delu cesta že bila očiščena in
tudi bankine so bile urejene. Stanje na cesti bo v okviru rednih
pregledov spremljal preglednik. Po obilnem deževju iz meseca
aprila, se v tem času, intenzivno odpravlja škoda na vseh
makadamskih cestah, ki jo je neurje povzročilo. Prepusti naj bi
bili očiščeni še pred jesenjo.

- Poda pobudo krajanov Briš za preureditev cestnega
režima na JP 992 631 Vransko (Cerkev- Bloki-Videm),
natančneje na odseku od cerkve proti Kulturnemu domu.
Župan je odgovoril, da se je v zadnjem mesecu opravilo več
inšpekcijskih pregledov prometnega režima v trgu Vransko,
zaradi več pripomb občanov, ki so se pritoževali zaradi
prekomerne hitrosti, zaradi parkiranja na pločnikih itd.. Pri
načrtovanju nove prometne ureditve, se je preučevala tudi
možnost preureditve prometnega režima, na zgoraj omenjenemu
odseku, vendar lahko zaradi dostopnosti interventnih vozil,
predlagana ureditev predstavlja problem, se bo pa zadeva
ponovno proučila. Na podlagi izdelanega Elaborata prometne
ureditve, 043-2017 –EPU je bila s strani občine izdana odločba o
izvedbi talne signalizacije in postavitvi prometne signalizacije na
kategoriziranih cestah na območju trga Vransko, kar pomeni, da
je celotno območje trga Vransko zajeto v cono 30, z izvedbo
talne signalizacije se bodo pridobila tudi dodatna parkirišča.
Dela bodo izvedena v naslednjem mesecu.
č) Ksenija Rovan Krivec
- Ali je možno, da bi se cona 30, postavila tudi po ostalih
strnjenih naseljih v občini, predvsem tam kjer so šolske
poti?
Župan je ponovno povedal, da je nova prometna ureditev v trgu
Vransko nastala na podlagi podanih pritožb občanov ki so se
pritoževali zaradi prekomerne hitrosti, zaradi parkiranja na
pločnikih itd. Inšpektor za ceste (Medobčinska inšpekcija,
redarstvo in varstvo okolja, Velenje) je občini zaradi velikega
števila prejetih pritožb, odredil ukrepanje. V občini je tudi večje
število cestnih odsekov, v različnih naseljih, ki so označeni z
omejitvami 10 km/uro. Zaradi tega, ker se občina nahaja na
izrazito kmetijskem območju,
se pojavlja tudi težava s
postavitvijo hitrostnih ovir, ki ovirajo promet pri vožnji z vozili,
katera se uporabljajo v kmetijske namene. Ob obisku Jureta
Lebna, državnega sekretarja na Ministrstvu RS za infrastrukturo,
je bila med drugim predstavljena
problematika izgradnje
hodnika za pešce čez nadvoz avtoceste v naselju Brode.
S časoma se bo videlo, kaj bo prinesla nova prometna ureditev
na območju trga Vransko, potem, pa se bo lahko ukrepalo še v
ostalih naseljih.
d) Ivan Kokovnik
- Ali je možno odstraniti grm pri gasilskem domu za
avtobusno postajo v Prekopi, saj le- ta omejuje preglednost
križišča?
Župan je odgovoril, da lastnica zemljišča za odstranitev grma, na
katerem se grm nahaja, ne da soglasja.
e) Sonja Cencelj
- Povedala je, da je bila s strani solastnice dela
stanovanjskega objekta na naslovu
Vransko 132,
opozorjena glede nevarnosti parkiranja, pri ta istem objektu,
saj iz njega odpada stavbno pohištvo in zunanji omet.
Mogoče bi bilo smiselno mesto ustrezno označiti, da se v
bodoče tam ne bi parkiralo.
Župan je odgovoril, da je objekt v lasti dveh lastnikov. Za
izgradnjo pločnika mimo tega objekta občina žal ni dobila
soglasja lastnikov, zato na tem delu površina ni ustrezno
urejena.
Mesto nevarnosti parkiranja, pa se lahko označi z ustrezno
prometno signalizacijo.
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f) Jože Matko
- Kakšna je možnost ureditve lesene zaščitne ograje ob
cesti LC 490 123 Čreta- Ropasija na lokaciji pred odcepom
za Prilope?
Župan je odgovoril, da se bo ograja pogledala in tudi uredila.
g) Ksenija Rovan Krivec
- Opozorila je, da pri čistilni postaji v Brodeh, še vedno stoji
opuščeno vozilo, katerega je potrebno odstraniti.
Župan je pojasnil, da postopek odstranitve vozila poteka. Redar
in pristojni inšpektor sta bila na ogledu, ugotovljeno je bilo, da se
vozilo nahaja na privatnem zemljišču, kar sam postopek
odstranitve samo podaljša, stanje bo sanirano v najkrajšem
možnem času.
- Kako daleč je ureditev kanalizacija v novem naselju nad
graščino v Brodeh?
Župan je odgovoril, da je v sodelovanju z Javnim komunalnim
podjetjem Žalec d.o.o., izvajalec za črpališče že bil izbran, to je
podjetje Plima d.o.o..Dogovorjeno je bilo, da naj bi bilo črpališče
dokončano v letošnjem letu.
K točki 3 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2016 –
obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Zaključnega računa proračuna
Občine Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 221
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Vransko za leto 2016 v predloženem
besedilu.
K točki 4 Sprememba Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodelovala Ksenija Rovan Krivec.
Sledilo je glasovanje o Spremembi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 222
Občinski svet občine Vransko sprejme Sklep o spremembi
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na
območju Občine Vransko v predloženem besedilu.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Občinskem
informatorju – Uradne objave Občine Vransko, uporablja pa
se od 1.7.2017.
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Župan je predlagal, da se točke za katere je obrazložitev podala
Majda Pikl ravnateljica OŠ Vransko-Tabor, obravnavajo
prednostno. Svetniki so se s predlogom strinjali.
Točke dnevnega reda so se obravnavale kot sledi:
K točki 8 Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko
leto 2017/2018 za Vrtec Vransko
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistematizacije delovnih mest za
šolsko leto 2017/2018 za Vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 223
Občinski svet Občine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih
mest v OŠ Vransko – Tabor, enota Vrtec Vransko, za šolsko
leto 2017/2018 v predloženem besedilu.
K točki 9 Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu za
leto 2017
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o soglasju k finančnemu in kadrovskemu
načrtu za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 224
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje OŠ VranskoTabor k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2017 v
predloženem besedilu.
K točki 10 Vloga za sofinanciranje opreme za računalniško
učilnico v OŠ Vransko-Tabor
Župan je podal uvodno obrazložitev in predal besedo Majdi Pikl,
ravnateljici OŠ Vransko-Tabor. Po končani obrazložitvi je odprl
razpravo v kateri so sodelovali Ervin Pepel, Jože Matko, Sonja
Cencelj in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o predlogu sofinanciranja opreme za
računalniško učilnico v OŠ Vransko-Tabor: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 225
Občinski svet Občine Vransko potrdi, da se za
sofinanciranje opreme za računalniško učilnico v OŠ
Vransko-Tabor iz Proračuna Občine Vransko za l. 2016
nameni 14.500€.
K točki 5 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2016
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku, direktorju Javnega
komunalnega podjetja d.o.o. Žalec, ki je podal podrobnejšo
obrazložitev, nato je odprl razprav v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 226
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. za
leto 2016 v predloženem besedilu.
K točki 6 Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest, urejanju površin in opravljanju drugih komunalnih del
na območju Občine Vransko v letu 2016
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o. ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razprav v kateri ni nihče sodeloval.
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 227
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja občinskih cest, urejanju
površin in opravljanju drugih komunalnih del na območju
Občine Vransko v letu 2016.
K točki 7 Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne
službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Vransko v letu 2016
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o. ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Ervin Pepel in Marjan Pečovnik.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 228
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2016.
K točki 12 Premoženjsko pravne zadeve
12.1. Predlog menjave zemljišč v obrtni coni Čeplje
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje predlogu menjave zemljišč v obrtni coni
Čeplje: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 229
Občinski svet občine Vransko, sprejme naslednji sklep:
- Prične se postopek menjave zemljišča dela parc. št. 701,
k.o. Prekopa, last Gomark d.o.o. in zemljišča parc. št.
1610/4, k.o. Prekopa v izmeri 141 m2, last Občine Vransko.
- Vse stroške s parcelacijo, pripravo pogodbe, davke na
promet nepremičnin, overitve podpisov in vpis v zemljiško
knjigo nosita obe stranki, vsaka do polovice.
K točki 11 Ureditev varne šolske poti-hodnika za pešce ob
LC 490 110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko 98)
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri je
sodelovala Sonja Cencelj.
Sledilo je glasovanje o Ureditvi varne šolske poti-hodnika za
pešce ob LC 490 110 ( od h. št. Vransko 17 do h. št. Vransko
98): 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 230
Občinski svet Občine Vransko sprejem Sklep, da se za
zagotovitev varne šolske poti uredi površina za pešce v
skladu z idejno zasnovo, katero je pod št. 047-2017 izdelalo
podjetje Andrejc, nizke gradnje, urejanje okolja, d.o.o.
(Ureditev površine za pešce ob LC 490 110; maj 2017).
Vrednost investicije po projektantskem predračunu znaša
10.195,58 EUR.
K točki 13 Razno:/
Seja je bila zaključena ob 21.50.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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9. Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,

8. Cenik za uporabo športne dvorane Vransko - obravnava
in sprejem
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«
10. Razno

ki je bila v torek, 12. 9. 2017, ob 20. uri v sejni sobi občine
Vransko, Vransko 66a.

K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji
svetniki:

• Ugotovitev
zapisniku)

a) Marjan Pečovnik

prisotnosti

(lista

prisotnosti

priložena

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik,
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman, Suzana
Felicijan Bratož, Mihaela Zupančič in Mateja Godler
- ZKTŠ Vransko: Suzana Felicijan Bratož
- ostali prisotni : Bernarda Polanec (od 21.05 do 21.15)
- mediji: Nova 24TV
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 19. redne seje
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na dnevni
red uvrsti nova točka, kot sledi:
- za predlagano točko 8, Cenik za uporabo športne dvorane
Vransko - obravnava in sprejem, se uvrsti nova dodatna
točka 9, ki se glasi:
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«
Dosedanja točka 9 se ustrezno preštevilči.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 231
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev dnevnega
reda z uvrščeno novo točko:
9. Vloga Društva Center jamskih doživetij za sofinanciranje
projekta » Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«.
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 232
Občinski svet Občine Vransko potrdi dnevni red kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.6.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2017 - seznanitev
4. Letni program športa v občini Vransko za leto 2018 in leto
2019 ter Merila za vrednotenje in izbor programov športa v
občini Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem
5. Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018 in
leto 2019 ter Pogoji in merila za vrednotenje programov
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo
iz proračuna občine Vransko za leto 2018 - obravnava in
sprejem
6. Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2018 in
leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje
socialno varstvenih programov in programov drugih
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za
leto 2018 - obravnava in sprejem
7. Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem in
šport Vransko
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- Kako daleč
Vranskem?

je

ureditev

suhega

zadrževalnika

na

Župan je odgovoril, da bi se naj po navedbah direktorja Direkcije
RS za vode, Tomaža Prohinarja v mesecu septembru podpisal
dogovor o izgradnji suhega zadrževalnika. Za enkrat še občina
ni bila pozvana k podpisu, vprašanje se bo posredovalo na
Direkcijo RS za vode.
- Kakšna je možnost ureditve javne razsvetljave Podgozd?
Župan je odgovoril, da kar se tiče javne razsvetljave Podgozd
žal ni nič novega, v primeru, da bodo proračunska sredstva
dopuščala izgradnjo, bi lahko prišlo do realizacije, kar pa je malo
verjetno, saj se še vedno nadaljuje dinamika krčenja sredstev s
strani države.
- Kako je s čiščenjem obrežja vodne struge na relaciji od
blokov Vransko 130b do Inde d.d. v stečaju
Župan je povedal, da kar se tiče čiščenja vodotoka, je le-ta
obveznost lastnika, to je stečajni upravitelj Inde d.d. v stečaju.
b) Jože Matko
- Kakšen načrt ima občina Vransko z obnovo lokalnih in
gozdnih cest, do konca letošnjega leta?
Župan je odgovoril, da je Proračun za leto 2017 že bil sprejet,
zato je stanje oziroma kaj je bilo planirano že znano. V kratkem
naj bi se izvedla sanacija plazu na LC 490 112 Prapreče-Lipa
(natančneje ovinka pred naseljem Kale). Ravno danes je izbrani
izvajalec zaradi finančnih težav, podal izjavo o odstopu od
ponudbe, zato je bil izdan sklep o prekinitvi postopka, kar
pomeni, da je potrebno v roku 5 dni od pravnomočnosti sklepa
ponoviti postopek oddaje javnega naročila za izbiranje izvajalca
sanacije. Do konca leta, se naj bi dokončala tudi izgradnja
mostu čez potok Bolska na JP 916 022 Čeplje - AMZS Poligon.
Dela na mostu so bila po končani ureditvi brežin prekinjena.
Dogovorjeno je bilo, da se z izgradnjo nadaljuje po pridobitvi
gradbenega dovoljenja, ki je bilo dne 2.8.2017 s strani UE
Žalec tudi izdano. Izvajalec je povedal, da naj bi bil most končan
v roku 60 dni od uvedbe v delo, je pa izvedba del seveda
pogojena tudi z vremenom in ostalimi dejavniki, kar se tiče
sušenja material, itd..
V sklopu razpisa se bila dela za sanacijo gozdnih cest v občni
Vransko, oddana podjetju Sašo Cizej s.p., izvedena je bila tudi
že uvedba v delo. S sanacijo naj bi pričeli po 22.9.2017.
- Podal je pobudo za posredovanje dopisa na Direkcijo RS
za ceste v zvezi z možnostjo odstranitve prometnega znaka
– omejitev hitrosti 40, na regionalni cesti R2-447 v Brodeh?
Župan je odgovoril, da je bila pobuda že posredovana na
Direkcijo RS za ceste, vendar še odgovor ni prispel. Po sestanku
z državnim sekretarjem Ministrstva RS za infrastrukturo, Juretom
Lebnom smo prejeli potrjena projekta za izgradnjo avtobusnih
postajališč in prehoda za pešce Brode in hodnika za pešce v
Prekopi.
Na pobudo občanov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu se je v zahodnem delu trga Vransko ob LC 490 110,
kjer poteka šolska pot, uredilo cca 70 m pločnika.
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c) Ervin Pepel
- Podal je pobudo za postavitev ograje pri novo zgrajenem
pločniku za pešce ob LC 490 110.
Župan je odgovoril, da je bil pločnik zgrajen po projektu v
katerem projektant ograje ni predvidel.
- Kdo je lastnik brežine ob Merinščici v trgu Vransko in
kakšna je možnost ureditve le-te saj je že močno
zaraščena?
Župan je odgovoril, da je lastnik zaraščenega zemljišča Direkcija
RS za vode, saj gre za zemljišče v vodi in ne na bregu. Po
potrebi se odstrani vejevje, ki ovira prehodnost pločnika, tako, da
pločnik ostaja prehoden. Predvidoma bo še v letošnjem letu
pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev mostu in samega
trga na odseku Vransko 55 do Vransko 45. Z ureditvijo se bo
izboljšal tudi izgled samega trga. Po štirih letih naj bi se končno
pričelo s črpanjem evropskih sredstev za programe v katere je
uvrščen tudi projekt za ureditev trga Vransko.
- Opozoril je na večje število pasjih iztrebkov v trgu in
predlagal, da se obesijo opozorilni letaki v poduk pasjim
lastnikom.
Župan je povedal, da se tudi takšne kršitve lahko prijavijo na
Medobčinsko inšpekcijo, redarstvo in varstvo okolja Velenje.
č) Ksenija Rovan Krivec
- Kako se bo izvajala zimska služba, glede na novo
prometno ureditev v samem trgu Vransko?
Župan je povedal, da se bo zimska služba izvajala tako kot do
sedaj, saj so bili avtomobili parkirani na pločnikih in so prav tako
ovirali čiščenje cestišča in pločnikov.
- V zvezi z novo prometno ureditvijo v trgu Vransko je
opozorila na velikost novo postavljenih prometnih znakov,
saj so znaki zelo majhni in posledično nepregledni.
Župan je povedal, da velikost prometnih znakov ustreza
Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(UL RS, št. 99/2015). Nova prometna ureditev v trgu Vransko je
bila narejena na podlagi številnih pritožb iz vrtca Vransko, ter
občanov, zaradi neprehodnosti pločnikov. Projektant je izdelal
elaborat na podlagi ugotovitev inšpektorja za ceste. Prometna
signalizacija se je postavila na podlagi izdelanega Elaborata
prometne ureditve, 043-2017-EPU (Andrejc d.o.o.) in Odločbe o
postavitvi prometnih znakov, katero je izdala občinska uprava
Občine Vransko.
d) Jože Matko
- Podal je pobudo za postavitev preventivnega merilnikov
hitrosti v trgu Vransko
Župan je povedal, da se meritve hitrosti izvajajo s strani policije,
tako da potrebe po postavitvi merilnika ni.
e) Sonja Cencelj
- Kdaj se bo očistil zadrževalnik mulja na Merinščici?
Župan je odgovoril, da bodo slike, ki so prispele na občino in
predstavljajo trenutno stanje zadrževalnika, posredovane na
Direkcijo RS za vode.
f) Monika Vrankar
- Kdaj se bo izvedla sanacija plazu nad kmetijo Dežman,
Zaplanina 20 (LC 490 211 Ločica- Zaplanina)?
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Župan je odgovoril, da so bili projekti za omenjeni plaz že
posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar se na
odgovor še čaka. V mesecu avgustu je bilo sanirano tudi
posedanje cestišča ob javni poti v Jakov dol in posedanje
lokalne ceste v Zaplanini. Na sanirani lokaciji v Zaplanini je bilo
ugotovljeno, da bo potrebno postaviti še zaščitno ograjo.
K točki 3 Polletno poročilo Občine Vransko za l. 2017 seznanitev
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo, v kateri ni
nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 233
Občinski svet občine Vransko se seznani s Polletnim
poročilom Občine Vransko za leto 2017.
K točki 4 Letni program športa v občini Vransko za leto 2018
in leto 2019 ter Merila za vrednotenje in izbor programov
športa v občini Vransko za leto 2018 - obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje:
1. Sprejem Letnega programa športa v občini Vransko za leto
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 234
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa
v občini Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
2. Sprejem Letnega programa športa v občini Vransko za leto
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 235
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program športa
v občini Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu.
3. Potrditev Meril za vrednotenje in izbor programov športa v
občini Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 236
Občinski svet občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje
in izbor programov športa v občini Vransko za leto 2018 v
predloženem besedilu.
K točki 5 Letni program kulture v občini Vransko za leto
2018 in leto 2019 ter Pogoji in merila za vrednotenje
programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2018 obravnava in sprejem
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Suzani Felicijan
Bratož, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodelovala Alenka Lebeničnik:
Sledilo je glasovanje:
1. Sprejem Letnega programa kulture v občini Vransko za leto
2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 237
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program
kulture v Občini Vransko za leto 2018 v predloženem
besedilu.
2. Sprejem Letnega programa kulture v občini Vransko za leto
2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 238
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program
kulture v občini Vransko za leto 2019 v predloženem
besedilu.
3. Potrditev Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
občine Vransko za leto 2018:11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 239
Občinski svet občine Vransko potrdi Pogoje in merila za
vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih
projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko
za leto 2018 v predloženem besedilu.
K točki 6 Letni program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2018 in
leto 2019 ter Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje
socialno varstvenih programov in programov drugih
društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za
leto 2018 - obravnava in sprejem
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo Suzani Felicijan
Bratož, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje:
1. Sprejem Letnega program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2018: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 240
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev
v občini Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
2. Sprejem Letnega program socialnovarstvenih programov in
programov drugih društev v občini Vransko za leto 2019: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 241
Občinski svet občine Vransko sprejme Letni program
socialnovarstvenih programov in programov drugih društev
v občini Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu.
3. Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 242
Občinski svet občine Vransko potrdi Pogoje merila in
kriterije za vrednotenje socialno varstvenih programov in
programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna
občine Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu.
Na predlog župana se je najprej obravnavala točka 8 in nato
točka 7 predlaganega dnevnega reda. Svetniki so se s
predlogom strinjali.
K točki 8 Cenik za uporabo športne dvorane Vransko obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala
podrobno obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o potrditvi cenika za uporabo športne
dvorane Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 243
Občinski svet občine Vransko potrdi cenik za uporabo
športne dvorane Vransko v predloženem besedilu.
K točki 7 Imenovanje direktorice Zavoda za kulturo, turizem
in šport Vransko
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan Krivec,
ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval.
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje
direktorice Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 244
Občinski svet občine Vransko za direktorico Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko za mandatno obdobje 1.
10. 2017 - 30. 9. 2022, imenuje Suzano Felicijan Bratož,
rojeno 1. 8. 1965, stanujočo Jeronim 8, 3305 Vransko.
K točki 9 Vloga Društva Center jamskih doživetij za
sofinanciranje projekta » Vzpostavitev delovanja Centra
jamskih doživetij«
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobnejšo
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali Vid
Križnik, Ivan Kokovnik in Ksenija Rovan Krivec.
Sledilo je glasovanje o predlogu za sofinanciranje projekta
»Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 245
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da občina
Vransko v projektu društva Center jamskih doživetij
»Vzpostavitev delovanja Centra jamskih doživetij«,
sodeluje kot partner s sofinanciranjem komunalnega
prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje, ki je
bil z odločbo št. 4260-6/2017-03, z dne 30.8.2017, odmerjen v
višini 728,66€.
K točki 10 Razno (Obravnava vloge Bernardke Polanec za
podpis soglasja k ponovnemu priklopu na električno
energijo v stanovanju na naslovu Vransko 55, ki je v lasti
občine Vransko
Župan je podal obrazložitev in k besedi povabil vlagateljico
Bernardko Polanec. Po končani obrazložitvi je župan svetnike
seznanil z nameravanim podpisom soglasja k ponovnemu
priklopu na električno energijo v stanovanju na naslovu Vransko
55, ki je v lasti občine Vransko, katerega najemnica je Bernardka
Polanec.
V okviru točke razno je Jože Matko podal vprašanje, koliko vlog
za prevoz vode in sofinanciranje le tega, je prispelo na sedež
Občine Vransko. Župan je odgovoril, da je prispelo šest vlog,
refundacija pa bo izvedena v 30 dnevnem roku od prejete
posamezne vloge.
Seja je bila zaključena ob 21.50.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Knjižnična stran

V NOVEMBRU NAPOVEDUJEMO:
• torek, 7. in 21. 11. 2017, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje s stanovalci doma
• torek, 21. 11. 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
• ponedeljek, 20. 11. 2017, na dan slovenskih splošnih knjižnic: pričetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2017/2018
Vabljeni!

VRTEC NA OBISKU
V torek, 3. in 10. oktobra 2017, je vransko knjižnico
obiskalo več kot sto otrok, ki svoje dopoldneve
preživljajo v Vrtcu Vransko. Obiskali so nas, da
prisluhnejo pravljicam o dveh krtkih, o Boru in Bini
v vetru, o zmajčku, ki ga je obiskala Trmica. Radi
pridejo na obisk tudi zato, ker skupaj zapojemo, si
zastavljamo uganke in prosto brskamo in izbiramo
knjige iz zabojnikov. Otroci imajo radi knjige in
knjige imajo rade otroke, ki jih povabijo v svoj dom.
Zato vabljeni tudi starši, babice, dedki, da obiščete
knjižnico s svojimi najmlajšimi.

BRALNI PROJEKT ZA PREDŠOLSKE OTROKE MALI SAVINJČANI BEREMO
Že peto leto začenjamo projekt branja predšolskih
otrok (v starosti od 4 do 6 let) Mali Savinjčani
beremo. To je le še ena izmed spodbud iz vašega
okolja, ki vam z branjem ponuja bližino z otroško
dušo. Branje ni le povezovanje črk v besede in
besed v stavke … Otroku je pomembno, da smo
blizu.
Uči se knjižnega jezika, ki je drugačen od tega,
s katerim se pogovarja družina. Zbira besede.
Opazuje črke. Čudi se. Razmišlja, da je z njimi
zapisano to, kar govorimo. Gleda, kako prst drsi
od leve proti desni. Šteje vrstice.
Tudi odrasli potrebujemo otrokovo bližino. Po tem, kako se odziva na vsebine, spoznavamo njegov
čustveni svet in se nanj bolje odzivamo. Zato berimo. V dvoje, troje … za otrokovo in vašo dušo.
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Mladi planinci Vrtca Vransko v Škadavnici
Pa je za nami prvi pohod v tem šolskem letu.
Zbralo se je kar 21 mladih planincev, ki se niso ustrašili vetra, ki je bil tisti dan še posebej močan.
Z zemljevidom v rokah, nahrbtniki na ramenih in
željni dogodivščin smo se odpravili.
Med potjo smo iskali oznake, ki so nas vodile do
točke, označene na zemljevidu. Hitro smo prispeli do gozda, kjer nas veter ni več dosegel. Pohod
smo nadaljevali po markirani poti do jame Škadavnice, kjer nas je pričakala sovica Oka. Pokukali smo tudi v notranjost, se malo okrepčali ter se
nato spustili v dolino.
Zelo smo se razveselili, ko smo ob poti našli
kostanj. Nabrali smo ga za kostanjev piknik v vrtcu.
Daljši počitek z malico smo si privoščili v Klokočovcu pri družini Pečovnik, za kar se jim zahvaljujemo.
Prijetno utrujeni smo premagali še zadnji košček
poti. Mahnili smo jo čez Marelico do vrtca, kjer so
nas že čakali starši.

Le kam nas bo sovica Oka popeljala prihodnjič?
Katja, Mateja P. in Mateja R.

Hišni ljubljenček JAMES na obisku v vrtcu
Tako kot si nekateri za hišnega ljubljenčka kupijo
psa ali mačka, si je oče našega varovanca g. Aleš
Karničnik pred šestnajstimi leti kupil kačo udava.
Na našo prošnjo ga je prinesel na obisk v vrtec,
kjer so ga otroci sprejeli brez predsodkov in strahu. Otroci so ga božali, prijemali, si ga dajali okoli
vratu, James pa je deloval, kot da ga vse to nič ne
moti. Gospod Aleš nam je povedal nekaj zanimivih dejstev o udavih in nam ga čisto prepustil.
Nekateri smo se tokrat prvič srečali s kačo in bili
začudeni, kako mehka in prijetna je na otip. Kar
nekaj otroških navdušencev se celotno uro obiska
od Jamesa sploh ni ločilo. Obisk je bil navdušujoč
in gospodu Karničniku se zahvaljujemo za prijetno
izkušnjo, ki nam jo je omogočil.
Oddelek 5-6 let z Branko in Polono

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, PO JESENI DIŠI ...
V šoli imamo predmet zdrav življenjski slog.
Vodi ga profesor športne vzgoje Uroš Godler. Z njim pa zelo sodelujeva tudi učitelja
Jože Toplak in Maja Jerman. Predmet je
namenjen gibanju in zavedanju zdravega
načina življenja. Za zdravje in veselje pa so
potrebni tudi drugačni doživljaji. Zato smo
v torek pekli kostanj. Kako je dišalo in koliko srečnih in zadovoljnih otrok je tekalo in
se gibalo po igrišču … Težko bi jih prešteli.
Jedli smo hrano iz naših gozdov, ki smo si
jo sami nabrali. Vse bolj se zavedamo, da je
takšna danost vse bolj redka in neprecenljiva. Zato učence tudi učimo ohranjati naše
okolje čisto.
Mi smo si pričarali jesensko veselje.
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KUHARSKO-VRTNARSKI KROŽEK NA GOBARJENJU
Kuharstvo je zelo širok pojem. Tokrat smo ga
razširili še na gobarjenje in prepoznavanje različnih gob. Učenci so se razdelili v dve skupini: kuharji in gobarji.
Z gobarji smo odšli v gozd in nabrali eno košaro
jurčkov, ki jih vsi dobro poznamo, in eno košaro
ostalih gob. Gobe smo že v gozdu poskusili prepoznati s pomočjo različnih gobarskih priročnikov.
Ko smo jih prinesli pred šolo, smo jih opremili z
imeni gob in s podatkom o užitnosti. Pripravili
smo gobjo razstavo. Seveda smo strupene gobe
še posebej označili in vse opozorili, da se gob ne
dotikajo.
Učenci so si naslednje jutro z zanimanjem ogledovali razstavo in marsikoga je presenetilo, kakšna
je videti zelena mušnica ali pa vražji goban. Prav
zares lahko ob nepoznavanju kakšno neužitno
gobo zamenjamo z užitno.
Kaj pa kuhanje? Seveda. Tudi kuhali so naši učenci.
Skupina kuharjev je med našim nabiranjem gob in
kostanja očistila vso zelenjavo z našega vrta in pripravljala slastno zelenjavno juho. Juha je seveda
čisto premalo. Iz listnatega testa so pripravili sladke in slane bučno-listnate skodelice. Tokrat jo je
zagodla pečica, toda pravi kuharji se vedno znaj-

dejo. Namesto štirideset skodelic so jih spekli le dvajset. Iz ostalega
testa pa so pripravili dva velika štruklja. Nadev je ostal enak. Enkrat
hokaido buča na slan način, drugič na sladek. Njam, njam, njam. Verjemite, da smo pojedli prav vse. Posebej nam je teknila juha s kroglicami, z dodatkom kisle smetane in peteršilja. Seveda pa smo si pripravili
tudi jurčke. Popečene na čebuli in peteršilju smo poskusili kar brez pribora, le s koščkom kruha. Ker pa je jurčkov ostalo še dva kilograma
in kostanja kakšen kilogram več, smo gobe očistili in jih dali v zamrzovalnik. Naslednjič kuhamo gobovo juho in … Ostalo naj ostane še
skrivnost.
Mentorici: Nataša Pečovnik in Maja Jerman

Teden otroka
Letošnji naslov tedna otroka, ki je potekal od 2. do 6. oktobra, je bil »Povabimo sonce v vrtec«. Prav zares je sonce
pripomoglo k uresničitvi dejavnosti, ki so se zvrstile v tem
tednu.
V ponedeljek smo imeli športno dopoldne na igrišču, kjer
smo pripravili gibalne kotičke, ki so bili prepleteni z NTC-vsebinami. Otroci so bili gibalno aktivni in so se urili v različnih
spretnostih.
V torek je potekala ura pravljic v Občinski knjižnici Vransko,
kjer nas je ga. Valerija prijazno sprejela in nam polepšala dopoldan s pravljico. Nekaj skupin se je podalo na cicipohod,
kjer so otroci razvijali vztrajnost in na poti do cilja reševali
različne uganke.
V sredo smo si skupno dopoldne popestrili z ogledom risanega filma Pletene noči in nadaljevali z poustvarjanjem po
oddelkih, kjer so otroci prehajali po igralnicah.
V četrtek smo dopoldne preživeli v Športni dvorani Vrana.
Otroci so preizkušali različne športne rekvizite in opravljali
gibalne naloge.
V petek so se skupine zamenjale, tako da so
otroci, ki so v torek poslušali pravljico, odšli na
cicipohod in obratno.
Preživeli smo aktiven, razgiban teden, kjer so
se prepletale raznolike dejavnosti.
Koordinatorici: Nada Kolar in Simona Kopitar
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Trgatev v oddelku 2-3
Prišla je jesen. Ta letni čas nas vedno razveseli s plodovi.
Tako se je oddelek 2-3, ki je že veselo zakorakal v novo šolsko leto, na svetovni dan turizma s koši odpravil do bližnjega
sadovnjaka. Tam smo si ogledali raznovrstno sadje. Najbolj
všeč nam je bilo grozdje, zato smo ga nekaj natrgali v koše
in vse skupaj prinesli do igrišča vrtca. Umitemu grozdju smo
potrgali grozdne jagode, jih zmečkali in stisnili v stiskalnici.
Tako je nastal okusen sok, s katerim smo se posladkali.
Katja Rotar in Mateja Remic

Prostovoljčki in stanovalci
ponovno skupaj
Prostovoljčki smo dejavni tudi v letošnjem šolskem letu.
Pridno smo zakorakali v novo šolsko leto in s tem tudi v prostovoljstvo. Po uvodnih urah v šoli smo se že dvakrat odpravili v dom, da kakovostno preživimo ure s stanovalci Našega
doma. Učenci se s stanovalci radi družijo in pogovarjajo.
V četrtek je bilo zanimivo in zabavno, saj smo se s stanovalci
spoznavali, risali smo grbe, se igrali igre za povezovanje skupine. Ob koncu smo se drug drugemu zahvalili za prijetne
trenutke, ki smo jih bili deležni, in se dogovorili, da se kmalu
zopet srečamo.

Tretješolci so se vozili
V četrtek, 4. 10. 2017, smo imeli učenci tretjih razredov Osnovne šole Vransko-Tabor tehniški dan, na katerem so učenci uživali v vožnji z vlakom in avtobusom ter se preizkušali
v življenjskih situacijah, kot so nakupovanje vozovnic, rokovanje z denarjem, pogovarjanje s starejšimi. Več o dogodku si
lahko preberete v spodnjih zapisih učencev.
V četrtek, 4. 10. 2017, smo imeli tehniški dan. Zjutraj smo se
s šolskim prevozom odpeljali do Šempetra in počakali na lokalni avtobus. Nato smo si kupili vozovnice in se odpeljali do
Celja. Pojedli smo malico in si šli ogledat železniško postajo.
Tam smo si ogledali nadzorni stolp in vlak, ki je star skoraj
100 let. Po ogledu smo odšli na avtobusno postajo, kjer smo
si ogledali perone. Na Avtobusni postaji Celje imajo kar 18
peronov, s katerih lahko potuješ v različne kraje po Sloveniji.
S tretjega perona odpelje avtobus na Vransko. Ogledali smo
si tudi tržnico. Branjevke in branjevci so na stojnicah prodajali sadje in zelenjavo ter različne pridelke in izdelke. Branjevce smo spraševali, kaj so po poklicu in kje je bilo pridelano
sadje in zelenjava. Po ogledu smo odšli na železniško postajo, kjer smo si kupili vozovnice. Skoraj bi zamudili vlak, ki nas

je peljal do Polzele. Na Polzeli nas je že čakal kombi, ki nas
je peljal do šole. Ta dan sem se naučil veliko novega. Najbolj
všeč mi je bila vožnja z vlakom.
Miha Turk, 3. a
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Tretješolci smo imeli tehniški dan. Najprej smo
se s kombijem pripeljali do Šempetra. Tam smo
čakali na avtobusnem postajališču. Ko je pripeljal
avtobus, smo vstopili in si sami kupili vozovnice.
Pripeljali smo se do železniške postaje v Celju,
na kateri smo pojedli malico. Ko smo pomalicali, smo se povzpeli na kontrolni stolp, kjer nam
je prometnik povedal, kako delujejo vlaki. Nato
smo si ogledali staro lokomotivo in železniške
tire. Po ogledu smo odšli na avtobusno postajo.
Ogledali smo si perone, čakalnico in vozni red.
Odšli smo na tržnico, kjer smo branjevke in branjevce spraševali o njihovi hrani, od kod izvira, in
o poklicih. Nato smo šli kupit vozovnice in se z
vlakom odpeljali na Polzelo. Med vožnjo smo si
ogledali strojevodjevo kabino. Na Polzeli smo
izstopili. Tam smo videli manjšo postajo. Nato
smo se s kombiji odpeljali nazaj v šolo.
Eva Učakar, 3. a
Prejšnji teden smo imeli tehniški dan. Zjutraj smo se odpravili s šolskim kombijem do Šempetra. V Šempetru smo počakali lokalni avtobus. Plačali smo polovično ceno vozovnice do
Celja. V Celju smo si ogledali nadzorni stolp. Gospod nam je
pokazal ploščo, kjer spremljajo vlake, govoril nam je o stari
parni lokomotivi, ki je bila narejena v Avstriji, o potniških
in tudi tovornih vlakih. Po ogledu smo odšli na avtobusno
postajo in na tržnico. Na tržnici smo spraševali, iz katere

države prodajajo sadje in zelenjavo. Ko smo končali, smo
odšli na železniško postajo kupit vozovnice za vlak. Na vlaku
smo se usedli na sedeže in vlak je odpeljal proti Polzeli. Videli
smo prometnika. Med vožnjo smo si ogledali strojevodjevo
kabino. Ko smo prispeli na Polzelo, nas je tam že čakal kombi
in nas odpeljal na Vransko. Med vožnjo smo se pogovarjali.
Marcel Semprimožnik, 3. a

In spet smo zavihali rokave!
Veselo in razigrano smo zakorakali v novo šolsko leto. Ves
mesec smo bili aktivni in polni pričakovanj. Raziskovali smo
novo igralnico, igrače, tkali nova prijateljstva.

Otroci so si ogledali lutkovno predstavo Pod medvedovim
dežnikom in se nato tudi sami preizkusili kot igralci. Poistovetili so se z lutko, se vživeli v vloge in ponosno nastopali.
Na njihovo željo so zaigrali večkrat, ob lastnem pripovedovanju.
Da ne pozabimo na naše zlate junake – košarkarje, ki so nam
popestrili kar nekaj dni. Ogledali smo si posnetke, izdelovali
medalje, slikali slovenske zastave, njim v ponos pa slovensko
zastavo obesili tudi v naši igralnici in uživali v navijanju: "Dajmo, naši! Bravo, naši!"
Za piko na i smo si pripravili grozdni sok. V bližnji okolici smo
imeli manjšo trgatev. Z otroki smo zbrali veliko grozdja in
z delom nadaljevali na našem igrišču. Grozdne jagode smo
pecljali, mečkali, stiskali in komaj dočakali, da je iz » preše »
pritekel sladek grozdni sok. Skupno prešanje z otroki odd.
3-4 let (Nuša, Barbi) in odd. 5-6 let (Branka, Polona) smo
popestrili s prepevanjem ljudskih pesmi.
Otroci s Simono in z Lauro

ŠPORTNI DAN 1. 2. in 3. RAZREDA OŠ VRANSKO-TABOR
V četrtek, 21. 9. 2017, smo imeli 1. športni dan učenci 1. VIO. Ta
dan smo v goste povabili Savinjsko nogometno šolo, Košarkarski klub Vrani Vransko in Judo Jaka. Učenci so o športnem dnevu
zapisali …
Na športnem dnevu je bilo lepo. Imeli smo različne dejavnosti:
nogomet, košarko in judo. Atletike žal ni bilo. Naučila sem se
igrati košarko in nekaj judo trikov.
Daša Dobnik, 3. a
Danes sem se veliko naučil. Spoznal sem, da je šport zabaven.
Užival sem v košarki in nogometu. Ni mi bilo všeč pri judu.
Denis Pahole Cencelj, 3. a

Naučila sem se veliko zabavnih stvari, npr. kako hoditi pri nogometu. Uživala sem v vseh dejavnostih. Kljub športu ni bilo
prenaporno.
Ema Krajnc, 3. a
Najprej smo šli v telovadnico, kjer smo imeli nogomet. Sledila
je malica (sirova štručka in čaj). Po malici smo se preizkusili v
košarki, imeli smo tudi poligon, kjer smo metali na koš in vodili
žogo. Šli smo še h gospodu Petru, kjer smo se najprej igrali igrice, metali lutko in se pogovarjali. Po koncu športnega dne smo
se preoblekli. Danes sem v vseh dejavnostih užival.
Marcel Semprimožnik, 3. a
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Najbolj všeč mi je bilo pri košarki, ker smo metali na koše in ker
smo dobili zapestnice. (LIA Adlešič, 2. a) Pri košarki, ker sem zadel
koš in sem se zabaval. (ŽIGA Dolar, 2. a) Pri košarki, ker sem dobil zapestnico, in judu, ker sem dobil nalepko. (LUKA Drnovšek,
2. a) Pri judu, ker sem dobil nalepko, in pri košarki, ker sem zadel
koš. (JAKOB Golob, 2. a) Pri košarki, nogometu in judu, ker smo
se igrali. (MIHA Habjan, 2. a) Pri judu, ker smo metali lutko, pri
nogometu, ker smo brcali žoge v gol, in pri košarki, ker smo dobili zapestnice. (ANAMARIJA Kralj, 2. a) Pri nogometu, ker smo
igrali nogomet in brcali žogo v gol in ko smo bili zunaj na igrišču,
kjer smo se lahko igrali. (OTO Lipovž – Ančnik, 2. a) Pri košarki,
ker sem zadel veliko košev. (ŽIGA Matko, 2.a) Ko smo igrali nogomet, ker sem zadel dobro gol. (MATIJA Perko, 2. a) Ker sem
lahko pomagal Lucu pri štetju košev. (TJAN Petrina, 2. a) Pri judu,
ko smo metali lutke na tla, pri nogometu, ko smo brcali žogo v
gol in pri košarki, ko smo metali žogo na koš. (HANA Slapnik, 2.
a) Pri judu, ko smo dobili nalepke. (IZA Stojakovič, 2. a) Pri košarki, ker sem zadela 12 košev. (HANA Teršek, 2. a) Zabavala sem
se, ko smo metali lutko. (IZA Stojakovič) Ni mi bilo všeč pri judu,
ker se nisem mogel igrati. (ŽIGA Matko, 2. a) Žal mi je, ker nisem
smel telovaditi, in sicer zaradi poškodbe. (TJAN Petrina, 2. a)
Najprej smo igrali nogomet. Streljali smo na gol. Potem smo šli
ven. Po prihodu v šolo smo imeli malico. Tretjo uro smo imeli
judo, četrto uro pa košarko. Za malico smo imeli sirove štručke.
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo streljali na gol.
Leon Alekšić, 2. b
Všeč so mi bili nogomet, judo, lovljenje pri judu. V telovadnici
smo preskakovali ovire. Najboljši del športnega dneva mi je bil,
ko smo šli ven.
Max Mravljak, 2. b
Najprej smo imeli predstavitev nogometa, potem še predstavitve juda in košarke. Vesela sem bila, ker so me prijateljsko
sprejeli, ker nisem vedela, da imamo športni dan.
Maruša Fendre, 2. b
Prvo uro smo imeli nogomet, potem smo šli malo ven. Imeli smo
malico. Po malici smo imeli še judo in košarko. Potem smo še
tekli.
Žiga Kupec, 2. b
Najprej smo imeli predstavitev nogometa. Potem smo imeli

tekalne igrice zunaj. Šli smo na malico. Potem smo imeli še judo
in košarko.
Metka Grahek Ličer, 2. b
Najprej smo se preoblekli v športna oblačila. Malo časa smo
zapravili v garderobi. Potem smo igrali nogomet. Malicali smo.
Za malico smo imeli sirovo štručko in čaj. Potem smo imeli judo
in košarko. Zdaj smo v razredu in pišemo, kaj se nam je zgodilo.
Tibor Alekšić, 2. b
Pri nogometu smo se preizkušali s streli na gol. Imeli smo še judo
in košarko. Bili smo tudi zunaj.
Mia Kornhauzer, 2. b
Prvo uro smo imeli nogomet. Drugo uro smo šli ven. Tretjo uro
smo šli na judo. Četrto uro smo imeli košarko. Potem smo šli v
razred. Pisali smo o športnem dnevu.
Manca Blatnik, 2. b

Mladi turisti vrtca Vransko
V letošnjem letu smo se trije oddelki vrtca Vransko (3-4,
4-5 in 5-6) priključili projektu Turizem in vrtec. Tako smo za
začetek izkoristili kar svetovni dan turizma – 27. september
in se podali na prvi mini turistični izlet.
Ker v vrtcu pač ne moremo na pot z ladjo, letalom, vlakom,
avtom ali kako drugače, smo se odpravili peš. Ni problema,
pa še bolj zdravo in okolju prijazno je. Nahrbtnike smo napolnili s sadjem in čajem ter se odpravili na pot. Odpravili smo
se proti Praprečam ter si izbirali makadamske in travnate
poti, da so lahko bili otroci na poti sproščeni, lahko so se
pogovarjali, tekali in uživali.
Ogledali smo si kmetijo Konrad, kjer so nas kljub nenapovedanemu obisku zelo lepo sprejeli in nam pokazali race, gosi,
pujsa, konje in koze. Pot smo nadaljevali mimo zapuščenega mlina ter naredili velik krog skozi Prapreče. Otroci so
zelo dobri opazovalci, zato smo našli kar nekaj pravih gob –
dežnikaric, ki smo jih nato odnesli v vrtec. Pot je bila za prvi
izlet in za različno stare otroke ravno prav zahtevna, pestra
in prijetna. Vsi smo uživali v hoji, naravi in druženju.
Za vrtec Vransko zapisala Branka Hrastnik s sodelavkami
Nušo, Simono, Lauro, Barbi in Polono.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Športni dan na OŠ Vransko-Tabor
Bilo je s soncem obsijano sobotno jutro, ko smo se 30. 9.
2017 zbrali vsi učenci OŠ Vransko-Tabor, da skupaj preživimo
sobotno dopoldne. Pričeli
smo s pogovori, z ogledi fotografij, DVD-ja o otrocih, ki
živijo v Afriki, in se odločili, da
bomo ob teku mislili tudi nanje. Izdelali smo plakat v njihovo podporo – »Tek podnebne
solidarnosti«.
Sledil je odhod na parkirišče
za vrtcem, kjer so nas že čakali udeleženci »Teka za smeh«,
ki ga je organiziral ZKTŠ Vransko. Vsi učenci so ob prijavi prejeli majčke, nato pa so se skupaj
z go. Jolando Čeplak telesno ogreli in tako pripravili na tek.
Učenci so pretekli 300 m, 600 m, 5 oz. 10 km (pač glede na svoje
sposobnosti). Spodbuda s tribun ni manjkala.
Po končanem teku smo imeli malico, nato pa smo se podali na
pohode po Občini Vransko. Učenci prvega triletja smo odšli do
Homškovega mlina, kjer so nas pričakali in prijazno odprli vrata
lastniki g. Drago in ga. Alojzija Kos ter ga. Slava Škrabar, ki nam
je predstavila kratko zgodovino tega znanega mlina. Po ogledu

so se učenci še okrepčali z zelo dobrim čajem ter piškoti, ob tem
pa uživali v vonju kruha, ki se je pekel v krušni peči. Za vse se jim
najlepše zahvaljujemo.
Pot smo nadaljevali do Prapreč, kjer smo v križišču zavili desno
ter se mimo Brijevčeve kmetije vračali proti šoli. Spotoma smo
se ustavili še v Podgradu ter si ogledali, kje Podgrajščica »pokuka« na dan, ter s ptičje perspektive opazovali »Kamp Podgrad«.
Zadovoljni, utrujeni, a polni novih in prijetnih vtisov smo se vrnili
pred šolo.

JESENSKO SREČANJE
V četrtek, 21. septembra, smo se v
Vrtcu Vransko družili otroci, starši in
strokovni delavci. Končno smo dočakali dan brez padavin in ga izkoristili za
jesensko srečanje. Sprehod v naravo
lahko predstavlja pravo doživetje, zato
smo pripravili orientacijski pohod.
Zbrali smo se na nogometnem igrišču,
kjer so otroci dobili kartonček za zbiranje štampiljk za uspešno opravljene
naloge, ki so jih čakale na poti.
Pri prvi nalogi so si ogrevali noge, tako
da so si otroci in starši podajali žogo in
streljali na gol. Na zemljevidu so si lahko ogledali pot, ki jih čaka. Sledili so
markacijam, ki so jih vodile okrog šole
na šolsko igrišče, kjer jih je čakala dru-

ga naloga: kotaljenje obroča po črti, premagovanje »pajkove mreže« in hoja po lesenih štorih. Markacije so vodile
na pot proti Gorici. Na začetku makadamske poti je bila pri-

pravljena tretja naloga. Reševali so uganke, se vrteli v krogu
in odgovarjali na vprašanja, ki so jih otroci izvlekli iz košare.
Po majhnem vzponu v breg jih je na sredi poti zopet čakala
naloga. Žagali so veje, zabijali žeblje in spravljali drva v zaboj.
Na naslednji postaji so preverjali spretnosti metanja storžev
in spoznavali drevesne vrste. Čisto pred ciljem je bila pripravljena še zadnja naloga – preplezati »pajkovo mrežo«. In
prispeli so na cilj. Prijetno utrujeni so se ob glasbi okrepčali
s čajem, bučnimi semeni in sadjem, ki so ga otroci skupaj s
starši pridno nosili v vrtec. Srečanje smo zaključili v sproščenem in pozitivnem vzdušju.
Zahvala vsem, ki so nam pri organizaciji in izvedbi pomagali, še posebej NK Vransko, g. Novaku, g. Semprimožniku ter
družini Dolinšek.
Koordinatorice: Katja, Mateja R., Maja
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PRVO SREČANJE KUHARSKO-VRTNARSKEGA KROŽKA

V četrtek, 21. 9. 2017, smo se po pouku zbrali kuharji in vrtnarji na našem šolskem vrtu. Ogledali smo si naš manjši čudovit
travnik, ki ga nismo kosili vse od prve košnje spomladi. Opazili smo polno cvetlic, ki jih nismo videli nikjer drugje okoli
šole. Ker pa je bila trava že precej visoka, bliža pa se zima,
smo povabili gospoda Janeza Jermana z Ločice, ki je prinesel

ročno koso in nam pokazal, kako so včasih kosili. Učenci so
ugotovili, da imajo tudi doma še ponekod kose, vendar se še
z ročno košnjo niso preizkusili. Sedaj pa so to možnost imeli.
Zanimivo je bilo videti tudi, kako se koso nabrusi.
Z naših gred, ki smo jih posejali in zasadili spomladi in zgodaj
poleti, pa smo pobrali polno pridelkov. Ugotovili smo, da so
kljub poletnemu sušnemu obdobju in jesenskemu deževju rastline zelo dobro zrasle. Imele so zastirko, ki jim je zadrževala vlago in jih ščitila pred škodljivci. Vse pridelke smo
pobrali in jih prinesli pred šolo. Shranili smo si semena za sajenje spomladi, ostale vrtnine pa smo očistili in jih opremili z
listki ter pripravili razstavo. In kaj smo pridelali? Krompir, zelje, ohrovt, muškatne buče, bučke, čajote, hokaido buče, laški fižol, sivček, grah, peteršilj, korenje, paradižnik, papriko,
čebulo, por … V prihodnje bomo iz pridelkov pripravili obed,
ki nam bo zagotovo teknil.
Naše visoke grede so navdušile tudi ocenjevalce mednarodnega projekta EKOŠOLA, v katerem sodelujemo že 20 let.
Na mednarodni konferenci ekošol v Laškem smo septembra
prejeli priznanje, in sicer 1. mesto za najlepšo visoko gredo v
kategoriji osnovnih šol.
Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik

REKORDNA UDELEŽBA ŠOLSKIH PLANINCEV NA POHODU DO ŠKADAVNICE
Prvi pohod v šolskem letu 2017/2018 smo izvedli v petek, 22.
septembra. Pohoda se je udeležilo rekordno število mladih
planincev; od 53 vpisanih v interesno dejavnost kar 42. V okviru vseevropske akcije Dnevi evropske kulturne dediščine
2017, ki letos obravnava tematiko vode, smo se namenili
mimo cerkve na Taboru do jame Škadavnice in nazaj.
Med ogledovanjem jame od »zunaj« sta se nam pridružila Lea
Pauric in Maks Petrič, člana Štajerskih jamarjev in aktivna v
dejavnostih Centra jamskih doživetij pri graščini Podgrad. Na
kratko sta nam predstavila jamo Škadavnico, nekaj anekdot
o njej, življenje jamarjev in raziskovanje jam ter revijo Jamar.
Več o njih in jami lahko preberete na njihovi spletni strani
https://jamarji-stajerske.blogspot.si/2017/03/skadavnica-naj-

znamenitejsa-jama-v.html. Sledila je malica in prihod nazaj
pred šolo. Otrokom se prav nič ni poznalo, da je petek, saj so
imeli skozi celoten pohod ogromno energije. Le tako naprej!

Ustvarjanje Dekliške vokalne zasedbe

To prelomnico želimo preživet
dragi prijatelji, družin
s katerimi smo se imele v tem času

Prijazno vas vabimo na družen
Ustvarjanje Dekliške vokalne zasedbe Solo letos traja že 10. leto.
v petek, 10. novemb
To prelomnico želimo preživeti ob druženju z vami,
na Ribnik pri Lisjak
dragi prijatelji, družina in znanci,
s katerimi smo se imele v tem času čast spoznati in družiti.

Prijazno vas vabimo na druženje ob naši 10. obletnici
v petek, 10. novembra,Pripravile
ob 19. urivam bomo nekaj iz spo
na Ribnik pri Lisjaku vviTaboru.
pa se boste prepustili večernem
in z nami obujali spomine na p
Pripravile vam bomo nekaj iz spominov in nekaj novega,
vi pa se boste prepustili večernemu jesenskemu vzdušju
in z nami obujali spomine na preteklo ustvarjanje.

Dekliška vokalna z
Dekliška vokalna zasedba Solo

Kulturno društvo Vransko

Kulturno društvo Vransko

Ne spreglejte
Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. avgustom in 15. septembrom 2017
Pomembnejši dogodki:
Gasilke GZ Žalec in GZ Prebold so se v soboto, 19. avgusta 2017,
udeležile tradicionalnega srečanja članic obeh gasilskih zvez v obliki
pohoda na Mrzlico.
V soboto, 26. avgusta 2017, je Gasilska zveza Slovenije organizirala
četrto medgeneracijsko srečanje, ki je potekalo v Črenšovcih. Gasilci
so si ogledali pomurske znamenitosti, se odpravili na pohod ter se preizkusili v različnih veščinah, kot so mini gasilska olimpijada z družabnimi in šaljivimi igrami. Domačini so predstavili domače izdelke in kulinarične dobrote, sledilo je zabavno druženje s skupino Marki. Srečanja
so se udeležili tudi gasilci in gasilke iz GZ Žalec.
Isti dan je v Braslovčah potekalo 5. tekmovanje v članski ligi GZ Žalec,
ki se ga je udeležilo 15 ekip.
Na prvi septembrski dan smo pričeli s tečajem za operativnega gasilca,
ki bo potekal ob petkih, sobotah in nedeljah – skupaj bodo gasilci
opravili 57 ur teorije in 92 ur prakse.
Naslednji dan, 2. septembra 2017, se je na regijskem tekmovanju mladine v orientaciji, ki je potekalo na Polzeli, v spretnostih in orientacijskem pohodu pomerilo kar 57 ekip iz Savinjsko-Šaleške regije v šestih
kategorijah. Prvi dve ekipi v vsaki kategoriji sta se uvrstili na državno
tekmovanje, ki bo 16. 9. 2017 v Šentjurju. Gasilsko zvezo Žalec bodo
zastopale pionirke PGD Levec in Velika Pirešica, pionirji PGD Ločica
ob Savinji, gasilke pripravnice PGD Šempeter in gasilci pripravniki PGD
Kapla-Pondor.

V nedeljo, 3. septembra 2017, je potekalo še zadnje (šesto) tekmovanje v
članski ligi GZ Žalec 2017. Rezultati skupnega seštevka:
• članice A: 1. Drešinja vas, 2. Kapla-Pondor, 3. Parižlje-Topovlje
• člani A: 1. Drešinja vas, 2. Andraž nad Polzelo, 3. Letuš
• članice B: 1. Braslovče
• člani B: 1. Levec, 2. Braslovče, 3. Polzela
Sobota, 9. septembra 2017, je bila v znamenju praznovanja dneva gasilcev
Gasilske zveze Žalec, na katerem je sodelovalo preko 500 gasilcev, istočasno pa smo zaznamovali tudi 90. obletnico delovanja PGD Parižlje-Topovlje.
Ob 30-letnici pobratenja Gasilske zveze Žalec in Gasilske zveze Križevci s
Hrvaške je bila podpisana nova listina o pobratenju, podeljena pa so bila
4 najvišja gasilska odlikovanja, ki so jih prejeli PGD Parižlje-Topovlje, Janez
Kokovnik, Jožef Matko in Martin Steiner.
Ta dan smo gostili delegacijo GZ Križevci in občine Križevci, ki je obiskala
vse občine v GZ Žalec ter nekatere lokalne znamenitosti. Potekali so tudi
dvostranski pogovori o nadaljnjem sodelovanju gasilcev obeh gasilskih
zvez, pa tudi občin Spodnje Savinjske doline z občino Križevci.
Nekaj statistike:
V obdobju poročila smo zabeležili devet intervencij v skupnem trajanju
sedem ur in 50 minut. Najdaljša intervencija je trajala eno uro in 20 minut,
najkrajša pa 35 minut.
Statistika občinskih poveljstev GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo osem dogodkov, pri katerih je bila potrebna pomoč
gasilcev, GPO Braslovče beleži eno intervencijo, medtem ko v GPO Polzela,
GPO Tabor in GPO Vransko intervencij ni bilo.

Mesečno poročilo Gasilske zveze Žalec med 15. septembrom in 15. oktobrom 2017
V nedeljo, 17. septembra 2017, je v Braslovčah pri gasilskem domu potekalo tekmovanje članic in članov Gasilske zveze Žalec. Tekmovalo je
57 enot v skupno šestih kategorijah. 12 ekip se je uvrstilo na regijsko tekmovanje.
V nedeljo, 24. septembra 2017, je na poligonu ZŠAM Savinjske doline
v Ločici ob Savinji potekalo mladinsko tekmovanje GZ Žalec, hkrati z
zadnjo, četrto tekmo v 11. Ligi mladine Savinjsko-Šaleške regije 2017, v
katerem se je pomerilo 62 mladinskih enot iz celotne Savinjsko-Šaleške
regije.
V soboto, 30. septembra 2017, je v Latkovi vasi potekala operativna
vaja članic Savinjsko-Šaleške regije, na vajo se je prijavilo deset članic iz
Gasilske zveze Žalec, ki so z uspešno izvedeno vajo ponovno dokazale
zmožnost enakopravnega sodelovanja na pravih intervencijah.
S praktičnim delom zaključnega izpita smo 30. 9. 2017 zaključili prvi tečaj
za višjega gasilca po novem programu usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Tečaj, ki se je pričel že spomladi, je uspešno zaključilo 25 tečajnikov
iz 12 gasilskih društev. Tečajnikom za uspešen zaključek iskreno čestitamo in jim želimo, da bodo pridobljeno znanje koristno uporabili pri svojem delu.
V soboto, 7. oktobra 2017, je na Titovem trgu v Velenju potekalo regijsko mladinsko tekmovanje Savinjsko-Šaleške regije, ki so se ga udeležile
tudi naše ekipe: pionirji in pionirke gasilskih društev Andraž nad Polzelo, Velika Pirešica, Parižlje-Topovlje, Drešinja vas ter Letuš ter mladinci
in mladinke gasilskih društev Polzela, Andraž nad Polzelo, Braslovče,
Grajska vas in Drešinja vas. Na državno tekmovanje, ki bo v letu 2018, so
se uvrstile ekipe pionirjev PGD Drešinja vas, pionirk PGD Velika Pirešica,
mladincev PGD Drešinja vas in mladink PGD Andraž nad Polzelo.
V soboto, 7. oktobra 2017, je v dvorani Doma krajanov v Taboru potekalo že 57. srečanje veteranov in veterank Gasilske zveze Žalec, ki so se
ga udeležili tudi nekateri župani občin in predsednik Sveta veteranov
Gasilske zveze Slovenije Jože Smole. Na srečanju je bilo skupaj preko
160 udeležencev.
V nedeljo, 8. oktobra 2017, je v Latkovi vasi potekalo regijsko člansko
tekmovanje. Naše ekipe so dosegle odlične rezultate, saj so se na državno tekmovanje, ki bo prav tako v letu 2018, uvrstile ekipe članov A PGD
Andraž nad Polzelo in PGD Dobrovlje, članic A PGD Kapla Pondor, čla-

nov B Levec, starejših gasilk PGD Grajska vas in starejših gasilcev PGD
Drešinja vas.
Teden dni kasneje, v soboto, 14. oktobra 2017, je v gasilskem domu na
Dobrovljah potekalo meddruštveno člansko tekmovanje v spajanju sesalnega voda.
Ob oktobru, ki je tudi mesec varstva pred požari, smo gasilci še posebej
aktivni z izvedbami različnih operativnih vaj ter preizkušanju usposobljenosti naših operativnih enot. Letošnji moto je »Ko se zgodi nesreča,
naj bodo proste poti«. Gasilci namreč želimo opozoriti na nedostopnost
na dovoznih poteh ter na nepravilno parkirana vozila, ki jih ljudje pustijo na intervencijskih poteh. Več o letošnji osrednji temi meseca varstva
pred požari na spletni strani Gasilske zveze Slovenije: http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti .
Nekaj statistike:
V septembru je bilo 17 intervencij, ki so skupno trajale 30 ur in 30 minut.
Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 30 minut, najkrajša pa samo 30
minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 11 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v
GPO Braslovče so bile tri intervencije, v GPO Polzela in GPO Vransko po
dve, medtem ko v GPO Tabor intervencij ni bilo.
Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec:
izsek iz IZPISA VULKAN (GPO Vransko) med 15. septembrom in 15. oktobrom 2017
16. 9. 2017, GPO VRANSKO
Ob 16.42 so v Zahomcah v GPO Vransko, Gasilska zveza Žalec, opazili,
da se je sprožil zemeljski plaz 30 x 10 metrov. Plaz je zasul lokalno cesto
do 3 stanovanjskih hiš in poškodoval električni drog. Zemeljski plaz 10 x
5 metrov se je sprožil v Zaplanini, ki je zasul lokalno cesto. Gasilci PGD
Ločica pri Vranskem, Prekopa-Čeplje-Stopnik in Vransko so zavarovali
zemeljska plaza. S pomočjo delovnega stroja so 17. 9. 2017 nadaljevali s
sanacijo plazu. O poškodbi električnega droga je bilo obveščeno Elektro
Celje.
Prispevka pripravil: Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Ne spreglejte

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel.: 03 703 12 11, GSM 031 210 298, E-pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts-vransko.si
objavlja
JAVNI POZIV ZA
SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI 2017

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA
NA MRTVE
Občina Vransko
vabi na
komemoracijo
ob dnevu spomina na mrtve
v torek, 31. oktobra 2017, ob 11. uri
pri spomeniku padlih borcev
na Gorici.

PREDMET IN NAMEN POZIVA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko objavlja Javni poziv za sodelovanje na
ADVENTNI TRŽNICI.
MERILA ZA PRIJAVO
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki
so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega
javnega poziva.
Merilo za uvrstitev prispelih prijav na adventno tržnico je:
1. vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (domači izdelki, izdelki drobne obrti, darilni
program, novoletni program, knjige).
Adventna tržnica je namenjena razstavi in prodaji domačih izdelkov oziroma blaga ter
izdelkom drobne obrti, ki po svoji obliki in namenu ustrezajo vsebini tržnice (unikatni izdelki
domače in umetne obrti, živilski izdelki, sladki progam, suho sadje, naravna kozmetika,
izdelki iz zelišč, knjige, pijača v darilni embalaži - likerji, medica, zeliščna žganja).
DATUM IN LOKACIJA
Naziv
ADVENTNA TRŽNICA

Lokacija
Športna dvorana Vransko

Datum, ura
sobota, 25. 11. 2017, od 9.00 do 19.00
nedelja, 26. 11. 2017, od 9.00 do 13.00

UPORABA PROSTORA
Za ponudnike na Adventni tržnici je simbolična pristojbina 5,00 €.
KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI
Popolno vlogo sestavljajo naslednje priloge, ki morajo biti oddane v celoti. To pa so:
1. izpolnjena prijavnica,
2. dokazila o registraciji ponudnika.
PRIJAVA
Prijave sprejema Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, ki jih pošljete na naslov Zavod
za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali osebno dostavite v
pisarno zavoda v Športni dvorani Vransko ali na TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša) do
ponedeljka, 20. 11. 2017.

Poziv je na ogled na spletni strani http://www.zkts-vransko.si in bo objavljen v Občinskem
informatorju št. 138.
Prijavnico najdete na spletni strani http://www.zkts-vransko.si.

Kontakt:
-

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

Ne spreglejte

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
IN ADVENTNA TRŽNICA
V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

sobota, 25. 11. 2017, od 9.00 do 19.00
nedelja, 26. 11. 2017, od 9.00 do 13.00

Informacije: ZKTŠ Vransko, tel. št.: 03 703 12 10, 041 238 749, 041 919 829
OBVESTILO
ZA UPORABNIKE, KATERIH OBJEKTI SO PRIKLJUČENI NA JAVNO
KANALIZACIJO IN NA MKČN Prekopa
Obveščamo vas, da je v javno kanalizacijo prepovedano odvajati:
- odpadna jedilna olja,
- živalske iztrebke,
- tekoče odpadke iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti,
- silažne vode,
- sveže ali pregnito blato iz greznic,
- odpadna topila, koncentrate kopeli in podobne tekoče odpadke,
- industrijsko ali padavinsko odpadno vodo.

Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z
namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se sme odvajati zgolj komunalno odpadno vodo!

V letu 2011 je bila zgrajena MKČN Prekopa z namenom čiščenja komunalnih odpadnih vod iz
naselij Čeplje, Prekopa in Stopnik. Prosimo vas, da obvestilo sprejmete z vso resnostjo ter
tako omogočite, da okolje ne bo prekomerno onesnaženo z odpadno vodo.
Žalec, oktober 2017
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC d.o.o.
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Preventivno cepljenje proti gripi – VARNA VSAKOLETNA ZAŠČITA
PRED OKUŽBO IN ZAPLETI
Celje, 16. oktober 2017 – Cepljenje proti gripi je učinkovit
in varen način, da zaščitimo sebe in bližnje pred okužbo in
zdravstvenimi zapleti, ki jih gripa lahko povzroča. V ambulanti Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (na Ipavčevi 18 v Celju) je cepljenje možno vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure. Zaželeno
je, da se zainteresirani naročijo na cepljenje na telefonsko
številko 03 42 51 121 ali 03 42 51 122. V hladnejših mesecih leta
so pogostejše tudi pnevmokokne okužbe, saj gripa omogoči
širjenje pnevmokokov v kri, možgane in pljuča. Pnevmokoki
pri starejših najpogosteje povzročajo bakteriemično pljučnico, zato svetujemo zlasti starejšim od 65 let, da se cepijo
proti gripi in tudi proti pnevmokoknim okužbam.
»Cepljenje proti gripi običajno mine brez stranskih učinkov,
najpogosteje se na mestu vboda pojavita rdečina in lokalna
bolečina. Cepljenje je koristno, saj ščiti tako posameznika kot
skupnost. Pri najbolj ogroženih skupinah zmanjšuje tveganje
za smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov. Cepi se lahko
vsakdo, razen oseb, ki imajo dokazano alergijo na sestavine
cepiva. Cepimo tudi dojenčke, starejše od šestih mesecev,« je
povedala prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka

epidemiologije, predstojnica Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Posameznik, ki se cepi, bo
pred okužbo zašči-ten že približno dva tedna po cepljenju.
Zaščita je učinkovita in traja več mesecev. Cena cepljenja
proti gripi znaša 14 evrov, za kronične bolnike in starejše od
65 let 7 evrov, za otroke do tretjega leta starosti pa 12 evrov.
Cepljenje lahko opravimo pri izbranih zdravnikih in v vseh
ambulantah območnih enot Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
Dodatne informacije:
prim. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka
epidemiologije, vodja Območne enote Celje,
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Telefon: 03 42 51 120, E: alenka.skaza@nijz.si
Služba za komuniciranje,
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572, pr@nijz.si , www.nijz.si
Podatkovni portal NIJZ

Ne spreglejte

Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

FOTOGRAFIRANJE KRSTA

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.
Te trenutke je vredno ohraniti
v lepem spominu.

...........................

........................................
..
. .. i......i.i f..........i ..

6. . ..i 2x .i.i f... ...u..
P. ....i i....... .u.i f... ...i...
Rezervacije fotograﬁranja krsta

na studiodfg@e-plus.si oz. 041-959-220.

*NOVO PRI DFG - Sedaj se lahko izognete zamudnemu plačilu z gotovino.
Preprosteje, udobno in varno lahko nakup v studiu plačate s plačilno-kreditno kartico.
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Kaj storiti v primeru izgube, pogrešitve ali tatvine osebnega dokumenta?
Se vam je že zgodilo, da ste iskali
svoj osebni dokument, ki vam ga žal
ni uspelo najti doma, na polici, kjer
ga običajno shranjujete, pa bi moral
biti. So vam ukradli torbico, kjer ste
poleg ostalih osebnih stvari imeli
osebno izkaznico, potni list, vozniško
dovoljenje, prometno dovoljenje itd.?
Nihče si tega ne želi, pa vendar, če se
znajdete v takšni situaciji: kaj (morate)
storiti?
Če ste potovalni dokument (osebna
izkaznica, potna listina) izgubili, so vam
ga ukradli ali ga pogrešate, morate
to čim prej, osebno ali elektronsko (s
kvalificiranim digitalnim potrdilom),
najpozneje pa v 8 dneh naznaniti na
kateri koli upravni enoti v Republiki
Sloveniji. Če se vam je to zgodilo v
tujini, lahko pogrešitev naznanite
na diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije, kjer
vam bodo za prihod v domovino izdali
začasno potno listino. Prijavo podajte
čim prej v tujini ali v 8 dneh po vrnitvi
v Republiko Slovenijo na kateri koli
upravni enoti. Posamezniki, ki prebivajo
v tujini, lahko pogrešitev naznanijo
tudi na diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v
roku 30 dni. Pomembno je, da v čim
krajšem času poskrbite za razveljavitev
dokumenta, s tem pa tudi zmanjšate
možnost morebitne zlorabe s strani
tretje osebe. V kolikor se je to zgodilo
mladoletni osebi, lahko zanjo to storijo
starši ali zakoniti zastopniki. Prijava
pogrešitve zgolj na policijski postaji ne
zadošča.
Priporočamo vam, da ob naznanitvi
čim natančneje opišete okoliščine in
navedete datum pogrešitve, izgube
ali tatvine. Vlogo za izdajo novega
potovalnega dokumenta v domovini
lahko podate takoj po naznanitvi,
saj preklic v Uradnem listu RS ni
več potreben. V kolikor dokument
potrebujete še isti dan in podate vlogo
do 11. ure ter doplačate prioritetno
izdelavo (za osebno izkaznico 9,10
evra, za potni list 13,60 evra), boste nov

dokument lahko prevzeli isti dan na
Upravni enoti Celje.
V kolikor boste kljub »smoli« imeli
srečo in boste »izgubljeni« potovalni
dokument našli še isti dan, kot ste
naznanili pogrešitev, je mogoča njena
aktivacija in vrnitev v ponovno uporabo.
Seveda morate to sporočiti pravočasno
na upravno enoto, v primeru, da ste v
tujini, pa na diplomatsko predstavništvo
ali konzulat RS. Če pa boste dokument
našli naslednji dan ali kasneje, ko
aktivacija ni več mogoča, ga morate
prinesti na upravno enoto v uničenje, s
tem se v evidenco o iskanih dokumentih
vpiše, da je dokument najden. Na
spletnem portalu e-Uprava boste z
enodnevnim zamikom lahko preverili,
ali je vaš dokument evidentiran kot
izgubljen, pogrešan ali ukraden.
Dejstvo je, da dokumenta, ki ste ga
naznanili kot pogrešanega, ukradenega
ali izgubljenega, pa ste ga ponovno
našli, ne smete uporabljati, saj mu je
prenehala veljavnost in lahko imate pri
prehodu državne meje ali dokazovanju
istovetnosti težave. Zaradi zaščite pred
zlorabo vaše identitete se namreč
podatki o ukradenih oz. odtujenih
dokumentov vpišejo tudi v Schengenski
informacijski sistem (SIS) kot iskani
dokumenti.
V primeru izgube ali kraje vozniškega
dovoljenja morate to čim prej naznaniti
na kateri koli upravni enoti v Republiki
Sloveniji, kajti če boste vozili brez
(veljavnega) vozniškega dovoljenja,
ste v prekršku in vas policist lahko zato
kaznuje. Na vašo zahtevo boste prejeli
začasno potrdilo vse do izdelave novega
vozniškega dovoljenja. V primeru
najdbe svoje »pogrešano« vozniško
dovoljenje prinesite na upravno enoto,
ki ga bo poslala v uničenje proizvajalcu.
Če pa ste ostali brez prometnega
dovoljenja, morate podati izjavo
v 15 dneh od pogrešitve na kateri
koli upravni enoti ali registracijski
organizaciji. Namesto pogrešanega,
izgubljenega ali ukradenega veljavnega

prometnega dovoljenja vam bomo
na upravni enoti (takoj) izdali novo
prometno dovoljenje (dvojnik). V
primeru kasnejše najdbe morate kot
lastnik vozila, za katerega vam je bil
izdan dvojnik prometnega dovoljenja,
pogrešano prometno dovoljenje
vrniti upravni enoti ali registracijski
organizaciji v uničenje.
Ne nazadnje je dobro vedeti, da je
Ministrstvo za zunanje zadeve nedavno
začelo izvajati novo konzularno
storitev obveščanja "Veleposlanistvo",
ki je v pomoč slovenskim državljanom,
ki potujete v tujino in bi se morebiti
znašli v težavah, o kontaktih, na
katere se lahko obrnete za pomoč.
Obveščanje poteka na način, da
mobilni operater (storitev je na voljo le
uporabnikom operaterja A1 Slovenija)
samodejno pošlje brezplačen SMS
vsem svojim uporabnikom, ki prečkate
mejo oziroma vstopate v gostujoče
mobilno omrežje. Na ta način imate
državljani, ki prečkate mejo, podatke
diplomatskega predstavništva, ki vam
lahko nudi konzularno pomoč, takoj
shranjene kar na mobilnem telefonu.
Za konzularno pomoč v nujnih primerih
se lahko obrnete na predstavništvo
Republike Slovenije v tujini, ne samo
v primeru kraje osebnih dokumentov,
ampak tudi v primeru, če ste žrtev
kaznivega dejanja, v primeru prometne
nezgode ali drugih nesreč, v primeru
hospitalizacije, če vam je bila odvzeta
prostost ali v primeru izrednih razmer
(npr. teroristični napadi, politični
nemiri, naravne nesreče).
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.

POSLOVILI SO SE

Septembra so je od nas poslovila:
Vida Dežnikar (1927-2017), Vransko 14

Simona Stanter, načelnica

Napovednik dogodkov - NOVEMBER 2017
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

31. 10. 2017
11.00

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA
NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev
na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

7. 11. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

11. 11. 2017
10.00

Otroški abonma
ŽIVALSKE NOVICE

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

18. 11. 2017
19.30

Gledališki abonma
NIČESAR NE OBŽALUJEM

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

20. 11. 2017

Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2017/2018

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

21. 11. 2017
10.00

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

21. 11. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

23. 11. 2017
20.00

Dobrodelni koncert
ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH

Športna dvorana Vransko

Rotary club Žalec,
Občina Vransko,
OŠ Vransko-Tabor
(03 703 28 00, 03 703 23 70)

25. 11. 2017
9.00-19.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME in
ADVENTNA TRŽNICA

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749, 041 919 829)

26. 11. 2017
9.00-13.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME in
ADVENTNA TRŽNICA

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749, 041 919 829)

PRIREDITVE V občini TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

27. 10. 2017
11.10

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomenikih padlim borcem
NOB
pri Vrtcu Tabor

POŠ Tabor
(03 703 23 70)

27. 10. 2017
20.00-24.00

NARODNO-ZABAVNI GLASBENI VEČER
»PO DOMAČE PRI LISJAKU«
ANSAMBEL ZEME

Kozolec pri ribniku
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

9. 11. 2017
09.00-10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

sejna soba občine

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

10. 11. 2017
19.00

DRUŽENJE OB 10-LETNICI DEKLIŠKE VOKALNE
SKUPINE SOLO

Ribnik pri Lisjaku

Dekliška vokalna zasedba Solo

11. 11. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak d.o.o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

11. 11. 2017
15.00

MARTINOVANJE ZA STAREJŠE OBČANE

Dom krajanov
Tabor

Društvo upokojencev Tabor
(040 323 650)

17. 11. 2017
18.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA
TOMISLAVA BRUMCA
Lastnosti naravnega uma

sejna soba občine

Damijana Lukman
(031 328 990)

18. 11. 2017

TRADICIONALNE
DOMAČE KOLINE

Zajčeva koča

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

24. 11. 2017
20.00-24.00

NARODNO-ZABAVNI GLASBENI VEČER
»PO DOMAČE PRI LISJAKU«
ANSAMBEL SLOVENSKI ZVOKI

Kozolec pri ribniku
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

25. 11. 2017
19.00

TRADICIONALNI NAVIHAN VEČER
IN PROMOCIJA 3. CD PLOŠČE

Dom krajanov
Tabor

Navihani muzikanti
(040 809 939)

28. 11. 2017
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

43

44

