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OBČINSKI INFORMATOR
številka 148
Vransko, 28. 9. 2018
Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko
preverimo njegovo identiteto.

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko,
Fotografski studio DFG, ŠRD Ločica, Taekwon-Do klub Sun
Braslovče, zalcan.si, Aleksander Reberšek, Marko Križnik,
Marija Zajec, 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. 10. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 10. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si.

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.
Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem
informatorju objavljali le podpisane članke.
Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO

Beseda poslanca
ODPRTJE POSLANSKE PISARNE V ŽALCU
Pred volitvami sem obljubil, da bom blizu ljudem. Desetega septembra sem
naredil prvi korak, saj sem v Žalcu odprl poslansko pisarno, ki ji bodo sledile
še ostale v vseh občinah Spodnje Savinjske doline.

Na tem mestu se zahvaljujem vsem županom, ki so mi brezplačno ponudili
najem pisarn, da bom lahko še bližje ljudem.
Potrudil se bom, da bom čim večkrat prisoten. Kadar pa zaradi drugih nujnih službenih zadev morda ne bom uspel, pa me bo nadomeščala moja pomočnica v poslanski pisarni, in sicer Veronika Škrubej.
Seveda pa bom za volilce dosegljiv tudi preko socialnih omrežij, telefona,
e-pošte in osebno.
V naših krajih bom prisoten tudi na druge načine. Kava s poslancem bo enkrat na mesec, vsakič v drugem kraju. Več o tem kmalu.
Želim, da občani naše prelepe doline vedo, da sem tukaj za njih vedno prisoten in se lahko obrnejo name, kadar imajo kakšno pobudo, željo ali težavo.
Aleksander Reberšek

VPRAŠANJA POSLANCA ALEKSANDRA REBERŠKA BODOČIM KANDIDATOM ZA MINISTRE
V preteklih dneh so v parlamentu imeli zaslišanja kandidatov za
bodoče ministre. Na njih je sodeloval tudi poslanec NSi z Vranskega Aleksander Reberšek, ki je na zaslišanjih treh bodočih ministrov izpostavil lokalno problematiko in kandidate za ministre tudi
konkretno vprašal, kako bodo probleme v Savinjski dolini rešili.

načrta (OPN) do njegovega sprejema stekli mnogo hitreje, kot je
praksa sedaj. To je pomembno vprašanje za vsako slovensko občino.
Kandidata za okoljskega ministra je povprašal tudi glede poplavne
varnosti Spodnje Savinjske doline v zvezi z izgradnjo suhega zadrževalnika na Merinščici.
Brigita Gosak

ČISTILNA AKCIJA
Upokojenec, ki je celo
življenje fizično delal, se
je v soboto na Vranskem
udeležil čistilne akcije
Očistimo svet.
Tako je na odboru za infrastrukturo, kjer se je predstavila kandidatka za ministrico Alenka Bratušek, postavil tri vprašanja, ki se
tičejo našega lokalnega okolja in širše. Zanimalo ga je, kateri priključek od avtoceste A1 do Velenja kandidatka za ministrico podpira. Prav tako je želel od kandidatke izvedeti, ali lahko računamo
na obnovo državne ceste R2-447, odsek 0290 Ločica–Šentrupert.
Na odboru za gospodarstvo je kandidata za gospodarskega ministra vprašal o pogledu na izgradnjo žage na Gomilskem, na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer se je predstavil Jure
Leben, pa ga je zanimalo, kaj bo kot minister naredil, da bodo
postopki od prve predložitve osnutka občinskega prostorskega

Nisem pa med udeleženci opazil prejemnikov denarne socialne pomoči.
Aleksander Reberšek
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Zgodilo se je ...
POLOŽILI TEMELJNI KAMEN ZA SOSESKO GROFICE
V četrtek, 6. septembra, sta predstavnika investitorja Mejor invest in župan Občine Vransko Franc Sušnik položila
temeljni kamen za izgradnjo novih stanovanjskih kapacitet
na Vranskem poleg gostilne Grof. Dogodka so se poleg investitorja udeležili tudi predstavniki Gorenjske banke, ki sofinancira in nadzira projekt, in predstavniki izvajalca Makro
5 Gradnje.

ske enote z dvema etažama, ki bodo poleg dvo-, tro- in
štirisobnih stanovanj ponudile tudi eno petsobno stanovanje in manjši poslovni prostor.
Vsakemu stanovanju bosta na voljo dve parkirni mesti in
shramba. V vsaki stanovanjski enoti bo moderno dvigalo, kar
bo še posebej povečalo udobje mladim družinam in starejšim. Stanovanja so zasnovana tako, da so zelo razgibana in
svetla. Na voljo so pritlična stanovanja s teraso, paviljonom
in vrtom.
Vransko je občina z odlično urejeno infrastrukturo, ki bo novim
stanovalcem ponudila vse, kar potrebujejo za kvalitetno življenje. Župan občine Franc Sušnik je poudaril vse prednosti, ki
jih ponuja kraj, kot je odlična prometna povezava z Ljubljano,
Celjem in Mariborom ter zgrajena vsa potrebna infrastruktura (kanalizacija, čistilna naprava, cesta, vodovod …). Občina
ima na voljo dovolj prostih mest v vrtcu in šoli, zagotovljeno ima zdravstveno oskrbo, ponuja tudi oskrbo starejšim
občanom na domu in skrbi za pestro kulturno ter športno
dogajanje. Idealni pogoji za rekreacijo in številne lokalne
in kulturne zanimivosti v bližnji okolici pa bodo stanovalcem v soseski popestrili preživljanje prostega časa.

Ime soseske Grofice Vransko je izbrano v čast okolju, v katerem bo zgrajenih sedem večstanovanjskih enot. Vsaka od
njih nosi ime ene izmed grofic iz grofovske družinske veje
Celjskih grofov. Investitor Mejor invest je želel poudariti polno vpetost v bližnje lokalno okolje in sovpadanje z bogato
zgodovino okolice kraja, v katerem se bo soseska nahajala.
V prvi fazi bodo zgrajene štiri večstanovanjske enote s tremi
etažami, v katerih bo na voljo skupno 32 stanovanj (dvo-,
tro- in štirisobnih). V naslednji fazi bodo gradili tri stanovanj-

Izvajalec gradnje je renomirano podjetje Makro 5 Gradnje iz
Kopra, ki je močno prisotno tudi na Štajerskem z uspešno
zaključeno stanovanjsko gradnjo v Celju. V preteklosti so bili
bolj specializirani za gradnjo hotelov in počitniških kapacitet
na obali, v zadnjem času pa gradijo tudi javno infrastrukturo,
kot je zdravstveni dom Bežigrad v Ljubljani. Podjetje Makro
5 Gradnje je z dolgoletno tradicijo delovanja usposobljeno za
izvedbo najzahtevnejših projektov novogradenj in prenov.
Pomemben faktor v projektu je Gorenjska banka, ki sofinancira in nadzira projekt izgradnje soseske, poleg tega pa nudi
ugodno financiranje in z usposobljenimi strokovnjaki celotno podporo potencialnim kupcem stanovanj.
Prve štiri večstanovanjske enote bodo vseljive konec leta
2019. Stanovanja so že v prodaji.
T. T.

Zgodilo se je ...
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC
MED 15. AVGUSTOM IN 15. SEPTEMBROM 2018
Dogodki
V soboto, 18. avgusta 2018, je
potekal tradicionalni vsakoletni pohod gasilk Gasilskih
zvez Žalec in Prebold na Goro
Oljko, ki ga je organizirala
komisija za delo članic GZ
Žalec pod vodstvom predsednice Suzane Kočevar. Pohoda
se je udeležilo 50 gasilk.
V soboto, 25. avgusta 2018, je v organizaciji PGD Braslovče v
Braslovčah potekala 4. tekma 10. članske lige GZ Žalec.
V petek, 31. avgusta 2018, je v gasilskem domu v Gotovljah
potekala operativna delavnica za gasilke GZ Žalec na temo
Uniformiranost članic in pravila razvrščanja.
V soboto, 1. septembra 2018, je v organizaciji PGD Levec na
letališču v Levcu potekala 5. tekma 10. članske lige GZ Žalec.
Prav tako je v soboto, 1. septembra 2018, v Gasilski zvezi
Prebold potekalo regijsko tekmovanje v orientaciji za mladino, na kateri je sodelovalo 15 ekip iz naše gasilske zveze,
ki so dosegle odlične rezultate, saj se je kar sedem ekip uvrstilo na državno tekmovanje, kar je več kot polovica vseh
udeležencev državnega tekmovanja iz naše regije. Čestitamo vsem.
Na državno tekmovanje, ki bo 15. 9. 2018 v Moravčah, gredo
člani naslednjih PGD v GZ Žalec:
• pionirke: Velika Pirešica in Drešinja vas
• pionirji: Drešinja vas
• mladinci: Drešinja vas
• mladinke: Ojstriška vas-Tabor
• gasilci pripravniki: Kapla-Pondor in Šempeter v SD
V nedeljo, 2. septembra 2018, pa je v organizaciji PGD Polzela
na igrišču pri OŠ Polzela potekala zadnja, 6. tekma 10. članske lige GZ Žalec. V ligi 2018 je skupaj sodelovalo 19 ekip iz GZ
Žalec. Najboljši so bili:
• Člani A: 1. PGD Drešinja vas, 2. PGD Andraž nad Polzelo,
3. PGD Letuš
• Člani B: 1. PGD Levec, 2. PGD Braslovče
• Članice A: 1. PGD Drešinja vas, 2. PGD Kapla-Pondor,
3. PGD Andraž nad Polzelo
• Članice B: 1. PGD Braslovče, 2. PGD Andraž nad Polzelo,
3. PGD Vransko
V torek, 4. septembra 2018, je ob 13.20 uri v Podvinu pri Polzeli, občina Polzela, Gasilska zveza Žalec, zagorelo v stanovanjski hiši. Ogenj je zajel kurilnico, lesno-betonski prizidek,
fasado ter del ostrešja hiše. Klicu na pomoč se je s skupno
šestimi vozili odzvalo 32 gasilcev prostovoljnih gasilskih
društev Polzela, Andraž nad Polzelo ter Ločica ob Savinji. Pri
intervenciji so s kombinacijo notranjih ter zunanjih napadov
preprečili širjenje požara na preostali del hiše, pri tem razkrili
del strešne kritine ter ogenj dokončno pogasili. Zadimljene
prostore so prezračili ter pregledali s termokamero. Po intervenciji so gasilci PGD Polzela na kraju organizirali gasilsko
stražo ter objekt s folijo zaščitili pred dežjem. Vzrok požara
še ni znan, kriminalistična preiskava še poteka.
V petek, 7. septembra 2018, je ob 23.15 uri v Malih Braslovčah,
GPO Braslovče, GZ Žalec, v reko Savinjo padla občanka.
Gasilci PGE Celje, PGD Braslovče in PGD Parižlje-Topovlje so
razsvetlili kraj nesreče, obrežje reke pregledali z reševalnimi

psi, del reke pa je pregledala potapljaška enota s čolnom za
reševanje na vodi. Pogrešane osebe niso našli.
V soboto, 8. septembra 2018, je ob 9. uri zjutraj pod vodstvom Policijske postaje Žalec potekala nadaljnja iskalna akcija osebe, v kateri je poleg policistov in helikopterja Policije sodelovalo 135 gasilcev Gasilske zveze Žalec, in sicer PGD
Letuš, Braslovče, Parižlje-Topovlje, Polzela, Trnava, Grajska
vas, Gomilsko, Ločica ob Savinji, Šempeter v Savinjski dolini, Vrbje, Griže, Žalec, Gotovlje, Dobriša vas-Petrovče, Liboje
in Levec ter iz Gasilske zveze Prebold PGD Groblja, Latkova
vas, Sv. Lovrenc, Šešče. Gasilci so kljub povišanemu vodostaju in kalni vodi pregledali obrežje reke Savinje ter reko
z dvema čolnoma od mesta dogodka v dolžini približno 16
kilometrov, vendar osebe niso našli. Iskalna akcija se je zaključila ob 12.07 uri.
V soboto, 8. septembra 2018, je pri restavraciji Gaj v Mozirju
potekalo mladinsko tekmovanje GZ Zgornje Savinjske doline
in 3. tekma v 12. ligaškem tekmovanju pionirjev in mladincev
savinjsko-šaleške regije 2018.
V soboto, 15. septembra 2018, je v Moravčah potekalo državno tekmovanje gasilske mladine v orientaciji, na katerem je
sodelovalo 7 ekip iz GZ Žalec. Dosegle so dobre rezultate,
najboljša je bila na 7. mestu ekipa gasilcev pripravnikov iz
PGD Kapla-Pondor.
V soboto, 15. septembra 2018, je potekala slovesnost ob
dnevu gasilcev Gasilske zveze Žalec in 140-letnici delovanja
PGD Šempeter v Savinjski dolini. Parada, ki se je začela ob
16.30 uri, je potekala skozi Šempeter v Savinjski dolini, v
njej pa je sodelovalo 500 gasilcev in gasilk GZ Žalec, gostje
iz sosednjih gasilskih zvez in najnovejša gasilska vozila. Na
uradnem delu je bil slavnostni govornik predsednik Gasilske
zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je podelil tudi najvišja
gasilska odlikovanja. Odlikovanje za posebne zasluge so prejeli namestnik David Krk, Friderik Luskar in Karli Vovk. PGD
Šempeter je ob obletnici prejelo zlato plaketo GZ Slovenije
in plaketo Civilne zaščite, ki jo je podelil član štaba Civilne
zaščite zahodnoštajerske regije Boris Lambizer. Prireditve
so se udeležili tudi poslanec DZ Aleksander Reberšek, podpredsednik CTIF – mednarodnega združenja gasilskih in
reševalnih služb Milan Dubravac, župani občin v Spodnji
Savinjski dolini, predstavniki sosednjih gasilskih zvez in savinjsko-šaleške regije, uprave za zaščito in reševanje ter drugi. Nato so gasilske enote in helikopter Slovenske vojske
prikazali razne dejavnosti (prvi posredovalci, postavitev mobilnega repetitorja, gašenje požara v naravi s helikopterjem
Slovenske vojske, ki si ga je kasneje bilo možno ogledati,
hkrati z najnovejšo pridobitvijo gasilcev v naši zvezi, novim
gasilskim vozilom PGD Andraž nad Polzelo ter avtolestvijo
PGD Žalec).
Nekaj statistike
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec
opravili 21 intervencij, ki so skupno trajale 34 ur. Najdaljša
intervencija je trajala 9 ur in 50 minut, najkrajša 40 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec
V GPO Žalec je bilo 16 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, GPO Tabor
je imel eno intervencijo, GPO Braslovče dve intervenciji, GPO
Vransko pa intervencij ni imelo.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec
za odnose z javnostmi
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Zgodilo se je ...
25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
•
•
•
•
•
•
•

Na svoji 25. redni seji, ki je bila v torek, 11. 9. 2018,
je Občinski svet Občine Vransko:
pregledal sklepe in potrdil zapisnika 24. redne seje z dne
19. 6. 2018 in 4. dopisne seje z dne 16. 8. 2018;
obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Marjana Pečovnika, Jožeta Matka, Ivana Kokovnika in
Sonje Cencelj;
sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice občinskega sveta Alenke Pernovšek;
sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članstva Alenke
Pernovšek v odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami;
sprejel sklep, da se na mesto predsednika odbora za
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami imenuje občinskega svetnika Jožeta Matka;
se seznanil s Polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Vransko za leto 2018;
se seznanil s Polletnim poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih
površin na območju občine Vransko za obdobje od
1. 1. 2018 do 30. 6. 2018;

• sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje poslovne cone ČE 02-3/1;
• sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018–2020;
• se seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine
Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016;
• sprejel Spremembo letnega programa športa v občini
Vransko za leto 2019, s katero je sredstva, namenjena za
dejavnost športnih društev, v letu 2019 povečal za 15 %
oziroma za 5.069,93 evrov;
• obravnaval vlogo Župnije Vransko ter sprejel sklep, da
se za obnovo podrtega obzidja pri podružnični cerkvi sv.
Marije Magdalene na Ločici pri Vranskem iz proračuna
Občine Vransko nameni 5.000 evrov;
• obravnaval prošnjo Osnovne šole Vransko-Tabor za
sofinanciranje dodatne ure tujega jezika nemščine ter
sprejel sklep, da se odobri sofinanciranje dodatne ure
nemščine za šolsko leto 2018/2019, in sicer štiri ure
mesečno, 10 mesecev po 13,77 evrov na uro, v skupnem
znesku 550,80 evrov.
Rudolf Pušnik, Občinska uprava Občine Vransko

VRANSKE TURISTIČNE POTI
Občina Vransko ima lepo število kilometrov cest, od katerih
mnoge vozijo po neokrnjeni naravi mimo naravnih in kulturnih znamenitosti. Ker smo precej hribovita občina, vseh
lepih poti ne poznamo niti domačini, kaj šele obiskovalci
– turisti. V preteklosti smo določili trase poti, ki so z vsemi
karakteristikami v virtualni obliki predstavljene na portalu GeaGo (povezavo najdete tudi na spletni strani www.
zkts-vransko.si). Poti so popestrene s fotografijami znamenitosti in zanimivosti na posamezni poti. Konec avgusta smo
poti označili še v naravi, kolesarske poti z rdečimi tablami,
pohodne pa v naravni barvi lesa. Mnogi občani sprašujejo,
kaj pomeni črka V na kolesarskih tablah. V pomeni Vransko,
za takšno označitev smo se odločili, ker na našem območju
potekajo še kolesarske poti, ki povezujejo Spodnjo Savinjsko
dolino. Hvala vsem, ki ste dovolili namestitev tabel na svoje
objekte ali drevesa.
Pohodni poti:
• Schwentnerjeva sprehajalna pot (4,3 km): Vransko
(Schwentnerjeva hiša)-Videm-Prapreče-Tabor-Vransko
• Pot od cerkve do cerkve (27,8 km): Vransko-BrodeČeplje-Prekopa-Podvrh-Stopnik-Brode-Selo-(po planinski poti)-Čreta-Tešova-Tabor-Vransko-Ločica-Vransko
Kolesarske poti:
• V1 – Vzhodna dobroveljska krožna kolesarska pot (23,1
km): Vransko-Čreta-Podvrh-Prekopa-Čeplje-Vransko
• V2 – Po poti vranske kulturne dediščine (14,9 km):
Vransko-Tešova-Brode (hmeljišče)-Stopnik-PrekopaČep-lje-Brode-Vransko

• V3 – Zahodna dobroveljska krožna kolesarska
pot (17,8 km): Vransko-Lipa-Šentjošt-RopasijaTešova-Brode-Vransko
• V4 – S kolesom okrog Riglja (9,4 km): Vransko-Jakov
dol-Marovtov hrib-Prapreče-Vransko
• V5 – K Jeseničniku po razgled (18,6 km): VranskoLipa-Jeseničnik in nazaj
• V6 – S Skorjo na oddih (14,3 km): Vransko-LočicaRavne-Zahomce-Ločica-Vransko
• V7 – Z Vranskega v Zaplanino (20,3 km): Vransko-LočicaZaplanina-Vransko
Tanja Goropevšek

Zgodilo se je ...
VRANSKI POLETNI VEČERI, ENAJST SEZON, PETDESET KONCERTOV
V soboto, 15. septembra, smo v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata z Godalnim kvartetom Dissonance zaključili enajsto
sezono Vranskih poletnih večerov. Petdeseti koncert festivala je bil v znamenju sodobne glasbe. Začel se je s Šostakovičevim Osmim godalnim kvartetom, ki je poklon žrtvam
fašizma, zato prevladuje resnobno razpoloženje, hkrati
pa predstavlja avtobiografijo, saj Šostakovič v vseh štirih
stavkih uporabi glasbeni motiv, ki temelji na tonih D, Es, C,
H in predstavlja anagram skladateljevega imena. V nadaljevanju so igrali moderno glasbo pretežno slovenskih avtor-

jev, mladega Tilna Slakana ter v tujini in doma uveljavljenega
Vita Žuraja.
Zelo prijetni večeri, ki so nastali zaradi spoznavanja klasične
glasbe in podružničnih cerkva.
Hvala vsem, ki jih pomagate izvajati, še posebno pa vsem, ki
poskrbite, da v sproščenem vzdušju poleg duše razvajamo
tudi brbončice.
Suzana Felicijan Bratož

V EVROPSKEM LETU KULTURNE DEDIŠČINE OBNOVA SCHWENTNERJEVE HIŠE
Leto 2018 je Evropska unija
razglasila za evropsko leto kulturne dediščine. Na Vranskem
ga bomo zaznamovali z obnovo Schwentnerjeve hiše, ki se je
pričela v začetku septembra. Rojstna hiša knjigarnarja in založnika slovenske moderne Lavoslava
Schwentnerja, s skoraj v celoti
ohranjeno stanovanjsko opremo,
ki ponazarja kulturo bivanja na
prelomu iz 19. v 20. stoletje, bo
tako z novo fasado, streho in obnovljenim stavbnim pohištvom
kmalu zasijala v lepši podobi.
Načrtovana pa je tudi obogatitev
ponudbe, saj bo poleg obstoječih
vsebin v hiši zaživel še center
za povezovanje lokalnih ponudnikov, ki bo namenjen predvsem
spodbujanju pridelave in prodaje
lokalno pridelane hrane, promociji in prodaji izdelkov domače in
umetnostne obrti ter spodbujanju
malega podjetništva.
Predračunska vrednost investicije znaša približno 188.000 evrov.

Po več neuspešnih poskusih pridobitve državnih sredstev za sofinanciranje obnove v
preteklih letih je letos Občina Vransko četrtino potrebnih sredstev uspela pridobiti iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Rudolf Pušnik, Občinska uprava Občine Vransko
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Zgodilo se je ...
VSI DNEVI SO ENAKO DOLGI
Res je, da so vsi dnevi enako dolgi, vendar lepši so krajši,
pravi R. Kerševan v svojih Mislih. Trščani se že nekaj let v avgustovskem popoldnevu, ki se zavleče v pozne večerne ure,
družimo in zabavamo. Naša organizatorica predlaga datum
in obvestilo na telefonu je prvi znak za priprave. Dnevi pred
srečanjem so za ekipo, ki se je oblikovala okrog Marjance,
polni priprav. Nič jih ne preseneti, kajti senčniki ali šotor so
pri Doriju pravočasno. Dobro je poskrbljeno za lačna usta
in žejna grla. Ko prihajamo na grič s skledami sočnih solat
in dobrotami iz pečic, nas vabijo vonjave žara. To, kar pa je
najlepše, je Marjančin glas, njene odprte roke in prisrčni objemi.

Hvala Doriju, ker nas gosti na svojem griču, Marjanci, naši organizatorici in animatorki, ter vsem, ki ste poskrbeli, da nam
je bilo prijetno.
Drži, lepši dnevi so krajši. Na svidenje ob letu osorej.
Marija Zajec

Petindvajsetega avgusta, na deževno soboto, smo mladi po
srcu, mladi, mlajši in najmlajši pod šotorom podoživljali dogodke med lanskim in letošnjim srečanjem. V Marjančinem
notesu je vse zabeleženo. Med klepetom pa se oglasi tudi
pesem. Na harmoniko jih je zagodel tudi Matic, pa še Miha in
Blaž sta se pridružila in nas zabavala. Marsikoga so zasrbele
pete.
Ob splošnem pomanjkanju duhovnikov se mi lahko pohvalimo, da sta bila med nami kar dva, Dori in Jože.

EMA MEŠIČ TRETJA NA SVETOVNEM PRVENSTVU V MINSKU
V beloruskem Minsku je med 21. in 26. avgustom 2018 potekalo XIII. mladinsko in VIII. veteransko svetovno prvenstvo v taekwondoju, verzije ITF.
Preko 600 udeležencev iz 60 držav je merilo znanje v posameznih in ekipnih borbah, formah, testu moči in specialni tehniki.

V reprezentanci Slovenije je v kategoriji mladink prvič nastopila tudi članica braslovškega Taekwon-Do kluba Sun Ema Mešič iz Brodov, ki je odlično
nastopila v borbah, mlajše mladinke -50 kg. Odlična je bila že v skupinskem
delu, kjer je premagala tekmovalke iz Rusije, Ukrajine in Kazahstana ter si
s prvim mestom v skupini priborila nastop v polfinalu, kjer se je pomerila
z nasprotnico iz Grčije. Kljub odlični predstavi, v kateri je bila predvsem v
drugi rundi boljša nasprotnica, ji žal ni uspelo premagati Grkinje, ki je napredovala v finale. Ema Mešič je kljub temu zasedla več kot odlično tretje
mesto, kar je izjemen rezultat in tudi izjemna popotnica za njeno nadaljnjo

športno pot. Trdo delo, treningi in odrekanja
zadnjih nekaj let, predvsem pa v pripravljalnem obdobju od meseca maja do avgusta,
je tako prineslo ta željeni rezultat. Takšen
odličen rezultat tudi potrjuje vrhunsko delo
v braslovškem klubu, kjer se kali še nekaj
odličnih posameznikov, ki so z veseljem priskočili Emi na pomoč v tem pripravljalnem obdobju. Vsi skupaj tako že z veseljem pričakujejo novo sezono 2018-19, v kateri jih ponovno
čaka nekaj največjih tekmovanj na stari celini.

Emi, ki je tudi letošnja prejemnica priznanja
Občine Vransko, čestitamo za nov izjemen
podvig in ji želimo veliko uspehov tudi v prihodnje.
Rudolf Pušnik,
Občinska uprava Občine Vransko

Zgodilo se je ...
PRIKAZOVALNIK HITROSTI ZA VEČJO PROMETNO VARNOST
Šolske počitnice so se končale. Da bi bila pot otrok v šolo
čim bolj varna, je od 27. avgusta do 9. septembra potekala nacionalna preventivna akcija »Začetek šolskega leta«,
namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo je tudi letos
vodila in koordinirala Agencija za varnost prometa (AVP).
V tem času so voznike še dodatno pozivali k previdnosti in
strpni vožnji, s pomočjo 24 novih prikazovalnikov hitrosti
»Vi vozite«, ki jih je AVP na podlagi javnega razpisa podelila
v 10-mesečni brezplačni najem občinam, pa želijo še dodatno omejiti hitrosti v bližini vrtcev in šol ter ob šolskih poteh.
V Sloveniji je bilo v letu 2017 v prometnih nesrečah udeleženih
kar 444 otrok, starih do 14 let, od tega je bilo 91 povzročiteljev prometnih nesreč, med katerimi so bili najpogosteje
udeleženi kot pešci in kolesarji.

Otroci spadajo med ranljivejše udeležence v prometu, saj v
promet vstopajo s svojimi razvojnimi značilnostmi, kot so
telesne sposobnosti, kognitivne sposobnosti, emocije in
motivi, ki lahko velikokrat pripeljejo do napak v njihovem
ravnanju in so zato bolj ogroženi. Ker so manjši, imajo ožje
vidno polje kot odrasli in zato pozneje opazijo vozila z leve

ali desne. Težje tudi določijo smer, iz katere prihaja zvok
vozila, ter ne znajo dobro presoditi hitrosti vozil in razdalj.
Prepričani so tudi, da jih voznik vidi, če oni vidijo vozilo, in
mislijo, da se lahko ustavi tako hitro, kot se sami. Njihovo
ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje
vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih
za pešce.

En prikazovalnik hitrosti je v 10-mesečni brezplačni najem prejela tudi Občina Vransko. Z namenom povečanja
prometne varnosti, še posebej varnosti najbolj ranljivih
udeležencev v prometu – otrok in starejših, smo ga namestili
ob vzhodni vpadnici v trg Vransko, kjer opažamo pogoste in
precejšnje prekoračitve dovoljene hitrosti 30 km/h.
Prvi podatki z nameščenega prikazovalnika hitrosti, kot je
razvidno iz priložene grafike, posebej kar zadeva izmerjene
najvišje hitrosti, niso ravno spodbudni, zato upamo, da bodo
vozniki s pričetkom novega šolskega leta dosledneje upoštevali omejitev hitrosti in s tem pripomogli k večji varnosti
ranljivejših udeležencev v prometu.
Občinska uprava Občine Vransko

LETO SRŠENOV
Letos naj bi bilo leto sršenov. Dokaz – sršenje gnezdo – sem našel pod streho domače lesene ute, stare preko sto let.
Marko Križnik
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ABONMA
2018/2019
OTROŠKI ABONMA
Kulturni dom Vransko,
sobota, 6. oktober 2018, ob 10.00

Aleksandra Naumovski Potisk
MARTIN KRPAN
opera po povesti Frana Levstika za otroke od 5. leta starosti

Kulturno umetniško društvo Cona 8

GLEDALIŠKI ABONMA

ZA ABONMA IN IZVEN
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Kulturni dom Vransko,
sobota, 13. oktober 2018, ob 19.30

Rik van den Bos
LETO ŠLAGERJA
drama

Dramska družina SKPD F. B. Sedej

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

Predstave bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko.
VPIS ABONMAJEV poteka do petka, 5. 10. 2018, od 10.00 do 15.00
v pisarni ZKTŠ Vransko v Športni dvorani Vransko, Vransko 23.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11,
031 210 298 ali 041 919 829.
Več v abonmajski brošuri, ki ste jo prejeli sredi septembra po pošti.

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. september 2018
VSEBINA
AKTI
1. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1
2. SPREMEMBA LETNEGA PROGRAMA športa v občini
Vransko za leto 2019
3. PRAVILNIK o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
RAZPISI
4. JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vransko v letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov)
5. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje
od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
7. ZAPISNIK 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

Številka 79/2018
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1.
2. člen
(opredelitev obračunskega območja)
Obračunsko območje za izgradnjo komunalne opreme je
določeno z naslednjimi parcelnimi številkami: 2629/1,
2629/2, 2635/1, 2635/2, 2636/10, 2636/6, 2636/9, vse k.o.
1010 Prekopa v skupni izmeri 15432,4 m2.
3. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema,
ki jo je potrebno zgraditi za opremo stavbnih zemljišč v
smislu 72. člena ZPNačrt. Stavbno zemljišče v posamezni
enoti urejanja prostora se šteje za komunalno opremljeno, če
je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje
komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske
javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu
občine.
4. člen
(terminski plan investicije)
Predvideni zaključek izgradnje komunalne opreme je leto
2018.

AKTI
1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje poslovne cone ČE 02 - 3/1
Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04 in spremembe) 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 25. redni seji
dne 11. 9. 2018 sprejel
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II. SPLOŠNA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
5. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v
nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je
investitor oziroma lastnik objekta, ki se:
- na novo priključuje na komunalno opremo ali
- povečuje neto tlorisno površino objekta.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

KP(i) = (Aparcela x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x
Ct(i) x Dt)

2) Skupni stroški priprave in obveznega opremljanja zemljišč
s komunalno infrastrukturo na obračunskem območju po
cenah v maju 2018 znašajo 69.800 EUR (DDV ni vključen).
Preračun obračunskih stroškov na površino parcele:

Oznake v enačbi pomenijo:
i
– posamezna vrsta komunalne opreme;
–

izračunani del komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti obstoječe
komunalne opreme;

Aparcela

–

površina parcele;

Cp(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
parcele;

Dp

–

delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka;

Kdejavnosti

–

faktor dejavnosti;

Atlorisna

–

neto tlorisna površina objekta;

Ct(i)

–

obračunski stroški posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme na
obračunskem območju, preračunani na m2
neto tlorisne površine objekta;

Dt

–

delež neto tlorisne površine objekta pri
izračunu komunalnega prispevka.

I. Stroški priprave zemljišč
 Projekti, nadzor
II. Stroški gradnje
komunalne opreme
 Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II

2) Investitor komunalne opreme v območju opremljanja mora
pred izdajo gradbenega dovoljenja za komunalno opremo
oziroma najkasneje pred odmero komunalnega prispevka za
gradnjo objektov predložiti dokazilo o tem, da ima
zagotovljene finančne vire za posege v pristojnosti drugih
nosilcev urejanja prostora. Dokazilo mora temeljiti na
soglasju pristojnega nosilca urejanja prostora oziroma
upravljavca. Posegi morajo biti izvedeni pred izvedbo
tehničnega pregleda za komunalno opremo znotraj območja
urejanja.
3) Če bo opremljanje stavbnih zemljišč v območju
opremljanja, to je izvedbo nove sekundarne komunalne
opreme in posege v pristojnosti drugih nosilcev urejanja
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0,28

8.550

0,55

61.200

3,97

0

0

0

15.432

46.200

3,00

15.432

15.000

0,97

69.800

4,52

15.432

Vsi stroški so brez DDV!

Preračun obračunskih stroškov na površino objektov:

9. člen
(pogodba o opremljanju)
1) Občina Vransko lahko gradnjo nove sekundarne
komunalne opreme po tem odloku skladno z 78. členom
ZPNačrt s pogodbo o opremljanju odda zavezancem.

8.550

Površina
obračunskega
območja (m2)

KP(i)

Površina
obračunskega
območja (m2)

Komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi ob
upoštevanju podrobnejših meril v nadaljevanju tega odloka:

1) Skupni stroški načrtovanih investicij v novo sekundarno
komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne
opreme obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, ki bodo
javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in stroške za
gradnjo nove komunalne opreme na območju opremljanja.

I. Stroški priprave zemljišč
 Projekti, nadzor
II. Stroški gradnje
komunalne opreme
 Stroški za izgradnjo cestne
infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
vodovodne infrastrukture
 Stroški za izgradnjo
fekalne kanalizacije
Nova sekundarna
komunalna oprema
skupaj I + II

Vsi stroški so brez DDV!

Površina
obračunskega
območja (m2)

8. člen
(odmera komunalnega prispevka)

10. člen
(preračun obračunskih stroškov za novo sekundarno
komunalno opremo na enoto mere)

Obračunski
stroški

Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki
se uporabljata za odmero komunalnega prispevka
zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni
meter neto tlorisne površine objekta.

III. NOVA SEKUNDARNA KOMUNALNA OPREMA NA
OBMOČJU OPREMLJANJA

Obračunski
stroški

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno
vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina
obračunskih stroškov investicije, preračunana na enoto
mere, to je na parcelo objekta in na neto tlorisno površino
objekta.
7. člen
(enota mere)

prostora, prevzela Občina Vransko, se akontacija za gradnjo
komunalne opreme zavezancem odmeri po določbah tega
odloka, po končani gradnji pa se izvede obračun stroškov po
dejanskih stroških.

Površina
obračunskega
območja (m2)

6. člen
(podlage za odmero komunalnega prispevka)
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8.550

0,87

9876

8550

0,87

9876

61.200

6,20

0

0

0

9876

46.200

4,68

9876

15.000

1,52

69.800

7,07

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 79/2018 – 28. 9. 2018

3) Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele, na katerih
so predvidene stavbe za gradnjo nove sekundarne
komunalne opreme znašajo skupaj 4,52 EUR/m2 brez DDV.
4) Stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta za gradnjo nove sekundarne opreme
znašajo skupaj 7,07 EUR/m2 brez DDV.
11. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za
novo sekundarno komunalno opremo)
1) Pri obračunu komunalnega prispevka za gradnjo nove
sekundarne komunalne opreme na območju opremljanja
znaša delež parcele (D(pi)) 0,5 in delež neto tlorisne površine
(D(ti)) 0,5.
2) V primeru, da se stroški obračunajo za objekt z manjšo
površino gradbene parcele ali manjšo neto tlorisno površino
od tiste, ki je bila osnova za izdelavo tega programa
opremljanja, se v izračunu upošteva parcela in neto tlorisna
površina objekta po programu opremljanja.
3) Faktor dejavnosti K(dej) je za vse objekte proizvodnih
industrijskih stavb in skladišč na območju urejanja enak 0,35.
4) Olajšav za zavezance ni.
IV. OBRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
OBSTOJEČO PRIMARNO KOMUNALNO OPREMO

ZA

12. člen
(preračun obračunskih stroškov za obstoječo primarno
komunalno opremo na enoto mere)
1) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme, ki je v lasti Občine Vransko, se odmeri
posameznemu zavezancu po določbah veljavnega Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Vransko (Uradni list RS št. 96/2009 in
spremembe).
2) Komunalni prispevek za obremenitev obstoječe primarne
komunalne opreme se odmeri za dejansko neto tlorisno
površino objekta in površino gradbene parcele, kot izhaja iz
vloge za gradbeno dovoljenje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Vse cene so določene na dan 30. 6. 2018. Valorizacija na
dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka se
izvede z Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev
– Indeksi za »gradbena dela – ostala nizka gradnja«, ki jih
mesečno izdaja Združenje za gradbeništvo v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije.
14. člen
Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine
Vransko.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
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16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
občine Vransko«.
Številka: 3500-01/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sprememba letnega programa športa v občini
Vransko za leto 2019
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
29/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 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 25. redni seji dne 11. 9.
2018 sprejel

SPREMEMBO LETNEGA PROGRAMA
športa v občini Vransko za leto 2019
1. člen
Prvi odstavek Letnega programa športa v občini Vransko za
leto 2019 (Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017) se
spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi sprejetega proračuna bo Občina Vransko v letu
2019 za izvedbo letnega programa športa v občini Vransko
namenila skupaj 154.220,61 EUR.«
2. člen
Prvi stavek 3. točke letnega programa se spremeni tako, da
se glasi:
»3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni višini
38.869,43 EUR.«
3. člen
Ta sprememba letnega programa začne veljati naslednji dan
po objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 671/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16.
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
Uradne objave Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) je
Občinski svet Občine Vransko na 25. redni seji dne 11. 9.
2018 sprejel

URADNE OBJAVE Občine Vransko
PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Vransko za programsko
obdobje 2018 - 2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občine
Vransko za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št.
193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu:
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko
(v
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine.
Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena
107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki
izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014;
3. "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi
I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št.
1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
4. "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi
I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi
spremenili naravo takih proizvodov;
5. "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za
primarno kmetijsko proizvodnjo;
6."nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v
nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba,
ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko
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gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega
pravilnika;
7. "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
8. "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
9. "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo
fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence,
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
10. "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi
začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z
naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za
naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo
zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več
mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela,
kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
11. "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred
odbitkom davkov ali drugih dajatev;
12. "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z
zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in
dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji,
zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države
članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo
za standarde Skupnosti;
13. "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s
standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja,
določenega z zakonodajo Unije;
14. "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je
opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje
kmetijskih zemljišč;
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz.
ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (v skladu s
14. členom Uredbe Komisije
702/2014/EU).

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, imajo
sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Vransko, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
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7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014)

- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja,
potrebnega za projekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja
pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih
virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7.
člena tega pravilnika.

(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;

10. člen
(dodelitev sredstev)

- podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
vračljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi
izvedenega javnega razpisa, objavljenega v lokalnem
občinskem glasilu Uradne objave Občine Vransko, internetni
strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi predpisi
s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za ukrep kot to določa odlok o
proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči ter zahtevana dokumentacija za ukrep po tem
pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do
države.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
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(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pristojni organ.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči
se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
(4) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko v
programskem obdobju znaša največ 15.000 EUR.
(5) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko za
ukrep iz 12. člena v enem letu znaša največ 5.000 EUR.
11. člen
(izplačila sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
-

dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija
potrdilo/dokazilo o plačanem računu),

in

-

druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi,
dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju
samem o izvedeni naložbi).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih
v 13. členu tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v 14. členu Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se
delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se
lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje
intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za
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zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se
ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se
ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT.
702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti
z zmanjšanjem
stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem
in preusmeritvijo
proizvodnje;
- Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z
energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic;
- nakupa in zasaditve letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije;
- naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;
- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
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Podukrep 1. 1 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost…);
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.

III. NADZOR IN SANKCIJE
14. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem
pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
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mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v
skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi pravico
do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE
15. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

RAZPI SI
4. Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vransko v letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov)
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2018
(Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17), Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 (Uradne
objave Občine Vransko, št. 79/2018) Občina Vransko
objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko v
letu 2018 (za ukrep: urejanja kmetijskih zemljišč in
pašnikov)
Javni razpis in razpisna dokumentacija za dodelitev pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Vransko v letu 2018 (ukrep: urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov) sta objavljena na spletni strani Občine
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko.
Upravičenci lahko oddajo svoje vloge na javni razpis za
dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vransko do 22. 10. 2018 na
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vransko, 28. 9. 2018

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

16. člen
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev
pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnih objavah
Občine Vransko o pridobitvi potrdila Evropske komisije o
prejemu povzetka informacij o shemi državni pomoči z
identifikacijsko številko sheme pomoči.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 20072013 (Uradni list RS, št. 97/2007 z dne 24.10. 2007).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Občine Vransko.
Številka: 330-01/2018
Vransko, 11. 9. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje
od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto
2018 (Uradne objave Občine Vransko, št. 72/17) in
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98,
109/10 – ZCes-1 in 38/16) Občina Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja
cest) na območju občine Vransko
za obdobje od 1. 11. 2018 do 15. 3. 2019
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani Občine
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko.
Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske
službe do 19. 10. 2018 na naslov Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
Vransko, 28. 9. 2018
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 19. 6. 2018, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik in Ksenija Rovan
Krivec
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Monika
Vrankar in Alenka Lebeničnik
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman in
Mateja Godler
- ostali prisotni : Glasbena šola »Risto Savin » Žalec,
ravnatelj Gorazd Kozmus, OŠ Vransko –Tabor, ravnateljica
Majda Pikl
- ostali opravičeno odsotni: II. OŠ Žalec, ravnateljica Petra
Pražnikar Petrovič
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 9 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 302
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018 in
zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, z dne 22.5.2018
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Seznanitev s poročili o poslovanju OŠ Vransko-Tabor,
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec in
II. OŠ Žalec - nadaljevanje 6. točke dnevnega reda 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018
4. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2017 –
obravnava in sprejem
5. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 2.
obravnava in sprejem
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje- 2. obravnava in sprejem
7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko
za programsko obdobje 2018–2020 – 1. obravnava
8. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2017
9. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB18915-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa
10. Predlog spremembe ekonomske cene programa za
drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko
11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2018/2019 za Vrtec Vransko
12. Tekoče zadeve:
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12.1 Vloga OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme
za računalniško učilnico
12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje športnih
društev in vrhunskih športnih posameznikov v občin
Vransko
13. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Vransko, z dne 22.5.2018.
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb.
1. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 303
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 23. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018.
2. Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. izredne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 22.5.2018:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 304
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 3. izredne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 22.5.2018.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
- Zahvalila se je za čiščenje suhega zadrževalnika na
Merinščici in obenem vprašala kdaj bo prišla na vrsto
sanacija udora na cesti GC 093146 Kaps – Prosivnik in
predlagala, da bi glede na to, da ima koncesionar veliko
dela bilo mogoče smiselno poiskati kakšnega dodatnega
izvajalca.
Župan je odgovoril, da je bil 30.5. in 7.6.2018 izreden obseg
padavin, zato koncesionar trenutno izvaja nujna sanacijska
dela, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in prevoznosti
cest, odgovor glede terminske izvedbe del oz. sanacije udora
omenjenega dela cestišča bo pa podan pisno.
- Kdaj se predvideva kakšno obsežnejše mulčenje brežin
ob cestah?
Župan je odgovori, da mulčenje brežin že poteka.
b) Anica Jagodič
- Podala je pobudo oziroma predlog nekaterih občanov,
da se na pokopališču ciprese ne bi nazaj sadile, saj naj
bi se v cipresah zadrževali škodljivci, ki ogrožajo
zasaditve na pokopališču.
Župan je odgovoril, da je bilo v tej zadevi izraženih že precej
različnih mnenj, odločeno je bilo, da se ciprese kljub vsemu
zasadijo nazaj. Pred zasaditvijo je potrebno sanirati še zid,
nadomestiti manjkajoče dele ograje in izvesti še korozijsko
zaščito ograje.
- Podala je pobudo za menjavo okenskega stekla v
kapeli

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Župan je povedal, da je kapelica v privatni lasti. Lastniki so
steklo že večkrat menjali, vendar se vedno znova razbije.
Pobuda bo posredovana lastnikom kapelice.
c) Ksenija Rovan Krivec
- Ali se bo cesta do poligona AMZS (JP 916261 odcep
Mihevc) po kateri je do sedaj potekal obvoz sanirala,
glede na to da je most že dokončan in je odprt za
promet?
Župan je odgovoril, da se bodo zakrpale udarne jame in
uredile bankine takoj, ko bo to mogoče.
- Prosila je za pojasnilo v zvezi z vestjo, ki se je širila po
medijih, češ da Občina Vransko financira televizijo Nova
24TV.
Župan je odgovoril, da je za leto 2017 bila na podlagi
proračunskih sredstev, ki so za te namene, podpisana
pogodba. Namenska sredstva so bila prerazporejena od
drugih medijskih hiš, zaradi tega ker le-te dogodkov v občini
Vransko niso zadostno pokrivale. Za leto 2018 pogodba ni
bila sklenjena.
č) Jože Matko
- Kakšen je načrt občine za prenos lastništva zemljišč po
katerih potekajo ceste ?
Župan je odgovoril, da je v teku odpis, zamenjava in
potreben odkup ceste v Prekopi, lokalne ceste čez Čeplje in
v skladu s sklepom občinskega sveta ceste v Zg. Limovce.
Postopki tečejo, po zaključku se bo odločilo, kje se bo urejalo
naprej. So pa ti postopki dolgotrajni, saj se zapleta pri
odmerah.
- Podal je pobudo za postavitev kemičnega WC-ja pri
plezalnih stenah na Čreti?
Župan je odgovoril, da se je ta pobuda obravnavala že na
prejšnjih sejah, člani plezalnega odseka PD Vransko so
zagotovili, da se bo postavilo poljsko stranišče, saj
kemičnega WC- ja zaradi oteženega čiščenja ni mogoče
postaviti. Pobuda bo kot urgenca posredovana Planinskemu
društvu Vransko oziroma njihovemu plezalnemu odseku.
K točki 3 Seznanitev s poročili o poslovanju OŠ
Vransko-Tabor, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec in II.
OŠ Žalec - nadaljevanje 6. točke dnevnega reda 23.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
17.4.2018
Župan je povedal, da je ta točka nadaljevanje 6. točke
dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, z dne 17.4.2018, nato je predal besedo ravnatelju
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec Gorazdu Kozmusu in
kasneje še ravnateljici OŠ Vransko-Tabor Majdi Pikl, ki sta
podrobneje predstavila vsak svoje letno poročilo. Po vsaki
predstavitvi posebej je župan odprl razpravo. V razpravi za
Glasbeno šolo Žalec ni sodeloval nihče, v razpravi za OŠ
Vransko-Tabor pa so sodelovali naslednji svetniki: Jože
Matko, Vid Križnik in Ksenija Rovan Krivec.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 305
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s
predloženimi poročili o poslovanju za leto 2017,
naslednjih javnih zavodov:
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,
- UPI LU Žalec,
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,
- II. Osnovne šole Žalec,
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- OŠ Vransko – Tabor,
- ZKTŠ Vransko
K točki 10 Predlog spremembe ekonomske cene
programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o predlogu spremembe ekonomske
cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko:
- 8 glasov ZA
- 1 glas PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 306
Občinski svet Občine Vransko je potrdil predlog
spremembe ekonomske cene programa za drugo
starostno obdobje v Vrtcu Vransko v višini 388,65 eur,
od 1. 7. 2018 dalje.
K točki 11 Potrditev sistemizacije delovnih mest za
šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Vransko
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest
za šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Vransko:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 307
Občinski svet Občine Vransko je potrdil sistemizacijo
delovnih mest v OŠ Vransko-Tabor, enota Vrtec Vransko
za šol. leto 2018/19.
K točki 12.1 Vloga OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje
opreme za računalniško učilnico
Župan je predal besedo Majdi Pikl, ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri sta sodelovala Sonja Cencelj in Ervin
Pepel.
Sledilo je glasovanje o sofinanciranje opreme za
računalniško učilnico na OŠ Vransko-Tabor:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 308
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se
sofinanciranje opreme za računalniško učilnico v OŠ
Vransko-Tabor v višini 5.429,11€ uvrsti v Rebalans
proračuna Občine Vransko za l. 2018.
K točki 8 Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2017
Župan je predal besedo Matjažu Zakonjšku, direktorju
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 309
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom JKP d. o. o. Žalec za l. 2017.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
K točki 4 Zaključni račun Občine Vransko za leto 2017 –
obravnava in sprejem
Podrobnejšo obrazložitev je podal župan, nato je odprl
razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o sprejem Zaključnega računa Občine
Vransko za leto 2017:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 310
Občinski svet Občine Vransko sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Vransko za leto 2017 v predloženem
besedilu.
K točki 5 Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 2.
obravnava in sprejem
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri je sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odlok o turistični taksi v Občini
Vransko v 2. obravnavi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 311
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o turistični
taksi v Občini Vransko (prva in druga obravnava) v
predloženem besedilu.
K točki 6 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje- 2. obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko.
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične
kulture – poligon varne vožnje Čeplje v 2. obravnavi:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 312
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon
varne vožnje Čeplje v predloženem besedilu.
K točki 7 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko
obdobje 2018–2020 – 1. obravnava
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl
razpravo v kateri so sodelovali Sonja Cencelj, Ivan Kokovnik
in Jože Matko. Povedal je še, da se vse pripombe in predlogi
podajo pisno v času javne obravnave, ki bo potekala od
1.7.2018 do 31.7.2018.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko
za programsko obdobje 2018–2020 – 1. obravnava:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 313
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Vransko v predloženem besedilu.
Predlog se posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način, ki bo potekala od 1.7.2018 do
31.7.2018.
K točki 9 Sprememba NRP Občine Vransko za projekt
OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa
Župan je predla besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni
nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o Spremembi NRP Občine Vransko za
projekt OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa:
- 9 glasov ZA
- 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 314
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembo NRP
Občine Vransko za projekt OB189-15-0003
Rekonstrukcija LC 490112 Prapreč-Lipa v predloženem
besedilu.
K točki 12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje
športnih društev in vrhunskih športnih posameznikov v
občin Vransko
Župan je zadevo podrobneje obrazložil, predlagal je, da se
do septembrske seje pripravi dopolnitev Letnega programa
športa za leto 2019, nato je odprl razpravo v kateri sta
sodelovala Ervin Pepel in Vid Križnik.
K točki 13 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 21.35.
Številka: 0320/2018
Vransko, 19. 6. 2018
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

7. Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko
4. dopisna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila
sklicana zaradi potrebe po preusmeritvi povratnih sredstev
po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin ( ZFO-1) na
projekta Obnova osrednjega dela trga Vransko s parkirišči in
Zunanja ureditev pokopališča Vransko, II. faza.
Za koriščenje teh sredstev je potrebno v načrtu razvojnih
programov ustrezno spremeniti dinamiko in vire financiranja
obeh projektov ter sprejeti sklep o zadolžitvi v proračunu
države za povratna sredstva.
Seja je po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 13. 8.
2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021 in
sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

MONIKA VRANKAR

DA

13.8.2018; 21:46

ZA

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

MATKO JOŽE

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Konec financiranja: 31. 12. 2019
Vrednost projekta: 35.000 EUR

Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021
in sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države
Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2018-2021 se
spremeni kot sledi:
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB189-14-0007 Ureditev osrednjega dela trga Vransko s
parkirišči
Začetek financiranja: 1. 1. 2018
Konec financiranja: 31. 12. 2019
Vrednost projekta: 120.000 EUR
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0

OB189-14-0009 Zunanja ureditev pokopališča Vransko,
II. faza
Začetek financiranja: 1. 1. 2018

-

Leto 2018

Po l. 2021

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Sklep št. 315
Sprejme se naslednji dnevni red 4. korespondenčne
seje:
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2018-2021 in
sprejem sklepa o zadolžitvi v proračunu države

Pred l. 2018

Leto 2021

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost

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

Proračunski viri
(v EUR):
PV - Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva

Leto 2020

55.000

Leto 2019

0

0

0

0

65.000

55.000

Proračunski viri
(v EUR):
PV - Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)
Proračunski viri
(v EUR):
PV – Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

19.000

16.000

0

19.000

16.000

Leto 2020

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rezultat glasovanja o Spremembi Načrta razvojnih
programov 2018-2021 je bil naslednji:
Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

13.8.2018; 18:41

65.000

Dan in ura
glasovanja

DA

0

Glasoval/-a
(DA / NE)

ANICA JAGODIČ

Občinski
svetnik/-ca

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(DA / NE)

Občinski
svetnik/-ca

Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda
je bil naslednji:

Viri skupaj
(-2019)
Proračunski viri
(v EUR):
PV – Transfer iz
državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

ANICA JAGODIČ

DA

13.8.2018; 18:41

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

-

-

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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13.8.2018; 21:46

ZA

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

MATKO JOŽE

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

Sklep št. 316
Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2018-2021 se
spremeni kot sledi:
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih

0

19.000

16.000

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Leto 2020

Rezultat glasovanja o sklepu o zadolžitvi v proračunu države
je bil naslednji:

Konec financiranja: 31. 12. 2019

ANICA JAGODIČ

DA

13.8.2018; 18:41

ZA

MAJA PRESEKAR

DA

14.8.2018; 9:56

ZA

KSENIJA ROVAN
KRIVEC

NE

-

PEČOVNIK MARJAN

DA

14.8.2018; 18:27

ZA

ERVIN PEPEL

DA

13.8.2018; 15:30

ZA

VID KRIŽNIK

NE

-

MONIKA VRANKAR

DA

13.8.2018; 21:46

ZA

SONJA CENCELJ

DA

16.8.2018; 9:00

ZA

KOKOVNIK IVAN

DA

15.8.2018; 17:28

ZA

DA

15.8.2018; 22:11

ZA

Vrednost projekta: 120.000 EUR
Proračunski
viri (v EUR):
PV - Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)
Proračunski
viri (v EUR):
PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

65.000

55.000

0

65.000

55.000

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

Leto 2020
0

Dan in ura
glasovanja

Začetek financiranja: 1. 1. 2018

Občinski
svetnik/-ca

OB189-14-0007 Ureditev osrednjega dela trga Vransko s
parkirišči

Viri skupaj
(-2019)
Proračunski
viri (v EUR):
PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

DA

Glasoval/-a
(DA / NE)

MONIKA VRANKAR

-

-

0

0

0

MATKO JOŽE

0

0

0

Sklep št. 317
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se
Občina Vransko na podlagi 10. člena Zakona o
spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) v
letu 2018 zadolži v proračunu države za financiranje
investicijskih projektov Ureditev osrednjega dela trga
Vransko s parkirišči in Zunanja ureditev pokopališča
Vransko, II. faza v višini 77.708,00 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB189-14-0009 Zunanja ureditev pokopališča Vransko,
II. faza
Začetek financiranja: 1. 1. 2018
Konec financiranja: 31. 12. 2019

Korespondenčna seja je bila končana 16. 8. 2018, ob 12. uri.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Vrednost projekta: 35.000 EUR
Proračunski
viri (v EUR):
PV - Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
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Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

0

0

0

19.000

16.000

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Knjižnična stran

PRIREDITVE V OKTOBRU:
• četrtek, 4. oktober 2018, ob 16. uri v avli dvorane II. slovenskega tabora v Žalcu: Ko spregovori srce, zmore
glava, zmorejo roke, srečanje starostnikov iz domov v Spodnji Savinjski dolini
• petek, 5. oktobra 2018: Prvošolci na obisku, bibliopedagoška ura
• ponedeljek, 8. oktober 2018: Začetek bralnega projekta Mali Savinjčani beremo 2018/19
• torek, 16. oktober 2018, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma
• torek, 23. oktober 2018, ob 18. uri: Čarovniška pravljična ura s poustvarjanjem
• četrtek, 25. oktober 2018, ob 18. uri: Kako ohraniti možgane, predavanje Sanje Lončar
Vabljeni!

Zgodilo se je ...

BRALNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU S FANIKO
BURJAN
V petek, 21. septembra 2018, je stanovalce Našega doma na povabilo
knjižnice obiskala zeliščarica Fanika Burjan, ki že vse življenje živi z naravo
ob vznožju Gozdnika.
Znani rek, da za vsako bolezen rož'ca raste, jo je pripeljal v svet zdravilnih
rastlin. Znanje je najprej pridobivala v Društvu ljubljanskih zeliščarjev,
izpopolnjevala pa ga je pri patrih zeliščarjih v Olimju in v zeliščarskem
društvu Arnika, kamor še vedno z veseljem zahaja.
Fanika je svoj zeliščni vrt dobila ob 70-letnici in nanj je zelo ponosna,
seveda pa večino zelišč še vedno nabira na rastiščih v naravi. S čaji in čajnimi
napitki želi ljudem lajšati težave pri zdravljenju različnih tegob. Prepričana
je, da bi lahko vsak, ki ima to možnost, imel doma svoj zeliščni kotiček,
četudi le v cvetličnih loncih. Vse prisotne je navdušila in jih spodbudila k
pristnemu sobivanju z naravo. Veseli smo bili tudi njenih dobrot, sadnega
kruha in zeliščnega čaja.

Knjižne novosti
ODRASLI
• Jeffries, S.: Nikoli ne zapeljuj malopridneža
• Jeffries, S.: Samo vojvoda je primeren
• Jeffries, S.: Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca
• Applebaum, A.: Gulag
• Force, M.: Usodna afera
• Shupe, J.: Mogul
• Lee, G.: Kraljevsko hrepenenje
• Heath, C.: Odkrito, biografija R. Williamsa
• Morgan, S.: Romanca na Manhattnu
• Welfonder, S. E.: Do vitezovega prihoda
• Welfonder, S. E.: Nevesta za viteza
• Shalvis, J.: Sladke drobne laži
• Pollard, H.: Dvorišče vrtnic
• Howell, H.: Višavska usoda

•
•
•
•

Medeiros, T.: Nekoč angel
Bajd, B: Pleveli Slovenije: raznovrstnost in
ogroženost
Podgoršek, V.: Ljubezen po ljubezni
Marinko, J.: Atlas arhitekturnih form

MLADINA
• Powell T., M.: Vesoljski vlak
• MacDonald, A.: Umazani Berti in vreščanje
• MacDonald, A.: Umazani Berti in zobje
• Štefan, A.: Škratovske oči
• Pregelj, S.: Pri kamnitem stolpu, 4. del
• Palacio, R. J.: Charlottina zgodba
• Williams, D.: Vsi ti brezupno obupni otroci 2
• McCaffrey, K.: Tista noč
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
NAŠEVranin
UMETNINE
PROSTEM
glasNA- strani
OŠ Vransko-Tabor

Na začetku šolskega leta nam je lepo vreme omogočilo,
da se takoj po zajtrku odpravimo v naravo. Pripravili smo
nahrbtnike, vodo, sadje in tokrat še liste, čopiče in barve. Da
smo se dobro ogreli, smo jo mahnili kar v hrib, čez Marelco
do taborske cerkve. Ob vznožju smo si poiskali prostor za
malico in kasnejše likovno ustvarjanje. Vmes smo imeli še toliko časa, da smo se v manjših skupinah povzpeli na vrh do

cerkve, kjer se nam je ponudil prekrasen pogled na Vransko.
Ogledali smo si obzidje in prešteli vsa okna, da smo lahko
izdelek čim bolj izpopolnili. Barve so se na listih sušile še med
spustom nazaj do vrtca. Preživeli smo lepo, likovno gibalno
dopoldne.
Klavdija Konečnik

MLADI PLANINCI NA ČISTILNI AKCIJI
V planinski krožek od 1. do 5. razreda je na Osnovni šoli Vransko-Tabor vključenih kar 48 učencev in učenk. Na vse pohode seveda ne morejo vedno priti vsi, saj so otroci aktivni v
veliko šolskih in obšolskih dejavnostih.
To soboto, 15. 9. 2018, se slabega vremena in pohoda z rokavicami in vrečkami ni ustrašilo 12 učencev. Priključili smo
se akciji Še zadnjič očistimo Slovenijo v okviru Občine Vransko. Podali smo se na pot okoli Vranskega in pridno pobirali,
kar so nekateri odvrgli kar za cesto. Najbolj smo se čudili, da
so vozniki na poti na Čreto tako zelo žejni in da očitno vse
pločevinke vržejo v obcestne jarke. Splošno pa smo ugotavljali, da je smeti vsako leto manj in da je naša Slovenija zelo

čista dežela. Planinci imamo na naših pohodih vedno s seboj
vrečko in vanjo na vsakem pohodu zberemo nekaj smeti, ki
jih najdemo v naravi. Tako smo ekologi vse leto, ne le na dan
akcije. Na današnjem pohodu nas je presenetila ravnateljica,
gospa Majda Pikl, ki nas je pohvalila. Vsem nam je razdelila
sok, ki je prišel kot nalašč ob pravem času, saj je tudi sonce
pokukalo izza oblakov. Po dveh urah hoje nas je res pošteno
zažejalo. Na koncu akcije smo si zaslužili še malico v gostilni
Slovan in to je bilo ta dan nekaj najboljšega.
Veselimo se novih pohodov in čistih planinskih poti.
Mentorici planinskega krožka:
Maja Jerman in Nataša Pečovnik

Iz življenja društev
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO LOČICA
Športno rekreativno društvo Ločica je letos zabeležilo zelo
aktivno sezono igranja odbojke in ostalih športov. Za konec
igranja v dvorani smo organizirali piknik za vse rekreativce,
ki se ga je udeležilo okoli 70 ljudi. Igranje v spomladanski
ligi MOLOJADO (kratice za Motnik, Ločica, Jakov dol), kjer
smo igrali odbojko na mivki moške in mešane dvojice, je
obiskovalo okoli 40 igralcev. Igrali smo ob torkih, četrtkih
in petkih od aprila do začetka junija. Meseca junija smo na
igrišču Ločica zamenjali mivko, kar je bila velika delovna
akcija in investicija. Konec junija smo tradicionalno organizirali 24 ur odbojke na mivki. Odbojko smo popestrili s tem,
da je 26 igralcev poleg igranja odbojke moralo odigrati še
družabne igre. Tako so se igralci pomerili še v mini namiznem
tenisu, igri Molky, balinčkih, koruzni luknji, metanju žogice v
kozarčke, teku okoli nogometnega igrišča in metanju na koš.
Zmagovalci so bili letos vsi udeleženci tega maratona. Letošnje poletje je bilo zelo živahno na igrišču tudi dopoldne,
saj so se štiri dekleta kar dva meseca pripravljala na državno
tekmovanje v odbojki na mivki. Lara Jelen in Živa Šalej sta
tako postali v svoji kategoriji tretji v državi, Rima Posedel in

Zoja Kalar pa sta postali državni prvakinji. Trenirala sta ju Klemen Hrastovec in Nina Grobelšek. Vsem naše društvo izreka
iskrene čestitke.
V mesecu avgustu smo že deveto leto organizirali Mirkov
memorial v igranju mešanih trojk in zmaga je letos ostala domačim igralcem. Naši igralci so se udeležili kar nekaj
turnirjev odbojke. Tako smo zastopali Ločico na Limovcah pa
v Jakovem dolu, Motniku, Gornji Radgoni in tudi malce čez
mejo v Umagu. Konec avgusta so na igrišču opravile priprave
na novo sezono igralke OK Celje pod mentorstvom Nine Grobelšek. Mladenke, stare od 13 do 15 let, so izkoristile danosti
tega čudovitega naravnega okolja.
Sedaj pa se dejavnosti društva počasi selijo v športno dvorano Vransko. Pod svoje okrilje smo vzeli tudi igralce namiznega tenisa Stari loparji, ki imajo rekreacijo vsak torek in
petek zvečer. Tako smo postali še številčnejši in bogatejši v
druženju. Veselimo se novih športnih dogodkov.
Maja Jerman

25

26

Ne spreglejte

ČRETA VABI
v soboto, 6. oktobra 2018, ob 11. uri
na tradicionalno proslavo in srečanje
v počastitev spomina na
prvo frontalno bitko slovenskih partizanov
z okupatorjevo vojsko na Štajerskem
oktobra 1941.
Organizatorji:
ZB za vrednote NOB Žalec
ZB za vrednote NOB Mozirje
Društvo izgnancev Območna organizacija Žalec
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo
Sp. Savinjske doline Žalec
Veteransko združenje Sever, Odbor Žalec
Društvo generala Maistra Žalec

Prostovoljno gasilstvo ni le delo in odgovornost,
je pomoč ljudem, je poslanstvo.

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO VRANSKO VABI K
PRISTOPU V SVOJE VRSTE
Kratka predstavitev aktivnosti in izobraževanja
za prostovoljne gasilce
bo v petek, 12. 10. 2018, ob 18. uri
v Gasilskem domu Vransko.
Vse informacije na:
ppgd.vransko@gmail.com ali
031 729 953

OKTOBER – MESEC POŽARNE VARNOSTI
ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112
Gasilska Zveza Slovenije že vrsto let v mesecu oktobru izvaja Program varstva pred požari. Letošnja osrednja tema programa meseca požarne varnosti je klic v sili na številko 112.
Namen je osveščanje o pomenu poznavanja in pravilni uporabi številke 112 za uspešno in pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot. Vzporedno pa bo pozornost
namenjena požarni varnosti na stavbah kulturne dediščine.
Številko 112 je Slovenija kot druga država v Evropi uvedla že
leta 1997. Vsi klici v sili na 112 so brezplačni in mogoči tako s
stacionarnih kot z mobilnih telefonov ter preko kratkih sporočil SMS, ki so namenjena predvsem gluhim in naglušnim
osebam.
Na številko 112 pokličemo, kadar potrebujemo nujno
medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije, kadar opazimo, da gori, izteka nevarna
snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje,
da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne
ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja ter ob nesreči
ali povečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi
sicer, ko potrebujemo informacije o motnjah pri preskrbi s
pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v tele-

fonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.
Ob klicu na 112 operaterju v Centru za obveščanje, ki sprejme naš klic, nujno povemo:
• kdo kliče,
• kaj se je zgodilo,
• kje in kdaj se je zgodilo,
• koliko je ponesrečencev in kakšne so poškodbe,
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne
snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave ... ),
• kakšno pomoč potrebujemo.
Zloraba klica na 112 ter znamenj za pomoč in nevarnost je
kazniva. Vsebina pogovora se snema, podatki o telefonski
številki in lokaciji so pridobljeni samodejno in se hranijo 6
mesecev.
Uspeh intervencije je odvisen od pravočasne in pravilne
podaje informacij na številko 112.
V PGD Vransko upamo, da bodo klici na številko 112 potrebni
čim manjkrat, če do tega pride, pa so vam naši operativni
gasilci, bolničarji in prvi posredovalci vedno na voljo.
Povzeto po:
• www.sos112.si/slo/page.php?src=ks1.htm,
• www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti.

Ne spreglejte

POMEN DIHANJA IN DIHALNIH VAJ ZA STAREJŠE OSEBE

Dihamo pravzaprav nezavedno, o tej telesni
funkciji niti ne razmišljamo, a ko pride že do najmanjše ovire pri dihanju, je to opozorilo, da je
dihanje zelo pomembna funkcija in za življenje
nujno potrebna.
Se kdaj vprašamo, zakaj tako pomembni funkciji ne posvečamo dovolj pozornosti?
Vadba moči in vzdržljivost mišic, ki nam
omogočajo funkcijo vdiha in izdiha, je dokazano učinkovita za različne osebe in tudi bolnike.
Njeni učinki so: povečanje telesne zmogljivosti, bolj pozorni smo na zdrav način življenja
oziroma izboljšamo kvaliteto življenja, lažje
obvladujemo dihanje in zmanjšamo obolenja
dihalnega aparata.

Današnji način življenja v marsičem zmanjšuje kakovost življenja, z dihalnimi vajami oziroma kakovostnim dihanjem pripomoremo k sprostitvi in
izboljšanju zdravja.
Za naše potrebe bom opisala nekaj preprostih vaj, ki jih izvajamo tudi s
stanovalci Zavoda sv. Rafaela Vransko.
• Dihalne vaje delamo vsak dan, najbolje zjutraj in zvečer, vzeti si je potrebno vsaj 15 minut.
• Preden pričnemo z dihalnimi vajami, poskrbimo za primeren prostor.
Najbolje je, da dihamo v naravi. Če vadimo sede, sedimo na stolu, ki
podpira hrbtenico. Pljuča naj imajo največjo možnost širjenja.
• Osredotočimo in zavemo se, da bomo dihali. Kadar smo razburjeni,
jezni, žalostni, to vajo najbolj potrebujemo.
• Poskušamo dihati umirjeno, brez prisile. Pomembno je, da v celoti izdihnemo, da naredimo prostor za svež zrak. Ko vdihnemo, se trudimo
napolniti vse skrite kotičke pljuč.
• Osredotočimo se na dih in potujemo z njim počasi skozi nosnici, skozi
grlo, po bronhijih v pljuča, v vedno bolj oddaljene pljučne mešičke in
po isti poti nazaj. Vdihan zrak si lahko predstavljamo v neki sveži barvi,
sončni barvi, izdihanega pa v temnejši barvi.
S stanovalci redno izvajamo dihalne vaje v sklopu skupinske terapevtske
vadbe. Po pogovoru z njimi sem ugotovila, da na prvo mesto postavljajo
dihalne vaje, sledijo raztezne in potem kondicijske vaje.
Jutranja vaja jim pomaga, da so mirnejši preko dneva, večerna vaja pa, da
lažje zaspijo.
Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka
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Ne spreglejte
MED
Znano je, da med že od nekdaj velja za domače zdravilo. O tem govorijo razni zapisi starih civilizacij: Egipčanov,
Grkov, Rimljanov itd. do dandanes. To potrjujejo tudi razne
strokovne študije raziskovalnih ustanov, klinik in bolnišnic, ki
preizkušajo med tudi pri zdravljenju ran. Najbolj pa je poznan
kot živilo, ki se uporablja v prehrani, lahko samo kot sladilo
ali preventiva pri prehladih in večanju imunske odpornosti.

Slovenija je izrazito čebelarska dežela, saj se ponaša z bogato čebelarsko tradicijo. Slovensko čebelarstvo odlikujejo
številni čebelarski strokovnjaki, slovensko podeželje se lahko pohvali s posebnimi čebelnjaki in panjskimi končnicami,
ki jim v svetu ni para. Zaradi naše unikatne konstrukcije panja, v katerem čebelarimo v Sloveniji in v manjšem obsegu v
sosednjih državah, ima slovenski med nižjo vsebnost vode,
kar ga še dodatno odlikuje v kakovosti. Odlične naravne
danosti omogočajo pridelavo najkakovostnejšega medu in
bogato pestrost medov glede na geografsko velikost območja pridelave.
V Sloveniji se proizvajalci hrane zavzemamo za to, da kupec
prepozna prednosti lokalno pridelane hrane. Lokalno pridelana hrana v ožjem smislu pomeni hrana, pridelana v domači
ali sosednji občini, v malo širšem smislu pa kot hrana, ki je
pridelana v naši državi. Z nakupom lokalno pridelane hrane
ne naredimo usluge samo domačim pridelovalcem, ampak
tudi sebi. Naj naštejem samo nekaj prednosti: zmanjšanje
onesnaževanja zaradi krajših transportnih poti, pomoč lokalnemu kmetijstvu, gospodarstvu, manjše možnosti pojava
alergij na živila, sveža hrana, višja hranilna vrednost, kratek
rok skladiščenja, manj konzervansov, vzpostavljamo nekdaj
pomembno vez med potrošnikom in proizvajalcem hrane.

Odločitev o tem, kaj bomo jedli mi in naši otroci, je izključno
samo naša.
Slovensko čebelarstvo sodi v sam svetovni vrh, kar nam
priznavajo čebelarske organizacije po celem svetu. V Sloveniji imamo vrhunske proizvajalce čebelarske opreme in
nemalokrat se zgodi, da ko gremo čebelarji na strokovne
ekskurzije v tujino, vidimo v vzorčnih čebelarstvih opremo
slovenskih proizvajalcev.

Skrb čebelarja je in mora biti – zagotavljanje kakovostnih živil. Za vsak kozarec medu, ki ga čebelarji prodamo ali podarimo, smo produktno odgovorni. Dejstvo, da v Sloveniji čebelarji veliko damo na kakovost, se kaže v tem, da imamo kar tri
zaščite geografskega poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju. Nekateri čebelarji v Sloveniji se tako odločajo za pridelavo medu po višjih kriterijih, ki so nekoliko strožji,
kot jih določa že sam državni Pravilnik o medu. Govorimo o
medu višje kakovosti, to je Slovenskem medu z zaščiteno
geografsko označbo ter o Kočevskem gozdnem medu in
Kraškem medu, ki nosita zaščiteno označbo porekla. Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev
glede značilnosti, postopkov pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki, označeni
z oznako ene izmed shem kakovosti, kažejo na posebnost
ali višjo kakovost proizvoda. Vsak med izmed naštetih treh
shem kakovosti je 100 % proizveden v Sloveniji. Takšen med
je izpostavljen tudi dodatnemu nadzoru kakovosti. Nekateri
čebelarji pa se vključujejo tudi v ekološko pridelavo medu.

Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vključeni v kakovostne sheme in jih najdete na seznamu, ki je
vsem prosto dostopen na spletni strani www.okusi-med.si.
Na tej spletni strani so na voljo tudi dodatne informacije o
vseh treh shemah kakovosti z opisi raznolikih okusov medu,
ki jih s skrbnostjo pridelujejo naše kranjske sivke in slovenski
čebelarji.
Jejte zdravo, jejte domače.
Matej Mandelj, tajnik ČZS

Ne spreglejte

PRAZNUJ ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 EUR
* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 EUR
CENA VKLJUČUJE:
- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve
- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja)
- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane
- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h, se cena poveča za 30 %

Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10
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Ne spreglejte
KDAJ MORA INVESTITOR PRIJAVITI ZAČETEK GRADNJE?
Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija veljavnost gradbenega dovoljenja. To preneha veljati,
2018, prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v
objektov, med katere spada tudi obvezna prijava petih letih od njegove pravnomočnosti.
začetka gradnje.
Investitor pa lahko v primeru, da gradnje še ne
Investitor objekta mora, preden zasadi »prvo lopato«, namerava izvesti v celoti, na upravni enoti prijavi
obvezno prijaviti začetek gradnje na pristojni upravni posamezna pripravljalna (npr. zemeljska in druga) dela
enoti. Seveda ob izpolnjenem pogoju, da si je investitor na gradbišču, pri čemer prijava tovrstnih pripravljalnih
pred tem pridobil ustrezno gradbeno dovoljenje (npr. del vsebuje samo podatke in dokazila, ki se nanašajo na
za vsako novogradnjo, prizidavo in rekonstrukcijo ta dela.
objekta – ne pa tudi za spremembo namembnosti)
upravne enote. Ne glede na to, kdaj je investitor Prijavo datuma začetka gradnje je upravna enota
pridobil gradbeno dovoljenje oz. kdaj je to postalo dolžna vnesti v prostorski informacijski sistem, preko
pravnomočno, so investitorji od uveljavitve novega katerega se avtomatično seznanijo mnenjedajalci (npr.
zakona dalje dolžni prijaviti začetek gradnje. V primeru, občina, Direkcija RS za vode, Agencija RS za okolje ...),
da je investitor pridobil gradbeno dovoljenje pred 1. gradbeni inšpektor in drugi pristojni inšpektorji (npr.
6. 2018 in je to postalo pravnomočno pred navedenim tržni, kmetijski). Investitor mora v obrazec prijave
dnem, ni pa še pričel z gradnjo, je njegova zakonska začetka gradnje vpisati tudi podatke o nadzorniku.
dolžnost, da pred pričetkom gradnje poda še prijavo Prav tako je investitor po začetni prijavi dolžan
prijaviti tudi morebitne spremembe (npr. zamenjava
gradnje.
nadzornika). Imenovanje nadzornika je po novem
Izpolnjeno prijavo začetka gradnje mora investitor obvezno pred izvedbo gradnje vseh objektov, za
vložiti na upravni enoti, ki je izdala gradbeno katere se zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja,
dovoljenje. Predpisani obrazec oz. vloga je dostopna ter za odstranitev zahtevnega objekta. Izjemoma pa
na spletni strani Upravne enote Žalec ali v Glavni pisarni imenovanje nadzornika ni potrebno pred izvedbo
Upravne enote Žalec (dostopna je tudi na spletni strani gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki
Ministrstva za okolje in prostor ali na državnem portalu izpolnjuje pogoje, določene v Gradbenem zakonu.
Republike Slovenije eUprava). Investitorji morajo
prijavo vložiti na pristojni upravni enoti vsaj osem dni Dejstvo je, da lahko gradbeni inšpektor izreče inšpekcijski
pred začetkom izvajanja gradnje z obveznimi prilogami: ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi
rok za odpravo in ustavi gradnjo. To lahko inšpektor
• zapisnik o zakoličenju;
stori v primerih, če se gradnja, za katero je predpisana
• dokumentacija za izvedbo gradnje, ki jo podpišeta prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave ali
projektant in vodja projekta – njen sestavni del je brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje ali
tudi njuna podpisana izjava, da so v celoti izpolnjene če ne imenujete nadzornika.
bistvene in druge zahteve;
• pri odstranitvi manj zahtevnega in zahtevnega V izogib morebitni slabi volji investitorjev jih želimo
opozoriti, da so z novim Gradbenim zakonom
objekta načrt gospodarjenja z odpadki in  
predpisane visoke globe za prekršek zaradi opustitve
• dokumentacija za odstranitev, ki jo izdelata obveznosti prijave začetka gradnje in neimenovanja
pooblaščeni arhitekt ali inženir;
nadzornika, kadar je ta predpisan.
• če gre za odstranitev objekta kulturne dediščine, pa
Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem
še posnetek dejanskega stanja.
uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je
Tudi tisti investitorji, ki gradijo oz. bodo gradili odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00
nezahtevne objekte, morajo prijaviti začetek gradnje, ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne
vendar jim k vlogi ni potrebno priložiti zgoraj navedenih enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na
prilog.
e-naslov ue.zalec@gov.si.
V kolikor želi investitor objekt (le) odstraniti, lahko
to stori zgolj na podlagi prijave začetka gradnje.
Pravnomočnega gradbenega dovoljenja v tem primeru
ne potrebuje. Na pomembnost prijave začetka gradnje
kaže tudi dejstvo, da je po novem nanj vezana tudi sama

Simona Stanter, načelnica
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PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

4. 10. 2018
16.00

Srečanje stanovalcev Našega doma, Doma
upokojencev Polzela in Doma Nine Pokorn
KO SPREGOVORI SRCE,
ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

avla Doma II. slovenskega tabora

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52, 03 703 12 80)

6. 10. 2018
10.00

Otroški abonma
MARTIN KRPAN

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

6. 10. 2018
11.00

OBLETNICA PRVE FRONTALNE BITKE NA ČRETI

Čreta

KOZB Vransko

6. 10. 2018
19.30

11. LETNI KONCERT
FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO

Kulturni dom Vransko

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

8.10. 2018

Začetek bralnega projekta
MALI SAVINJČANI BEREMO 2018/19

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

12. 10. 2018
14.00

KOSTANJEV PIKNIK

prostori Društva upokojencev
Vransko

Društvo upokojencev Vransko
(03 5725 227)

13. 10. 2018
19.30

Gledališki abonma
LETO ŠLAGERJA

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

16. 10. 2018
10.00

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

23. 10. 2018
18.00

ČAROVNIŠKA PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

25. 10. 2018
18.00

Predavanje Sanje Lončar
KAKO OHRANITI MOŽGANE

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

31. 10. 2018
11.00

KOMEMORACIJA OB
DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih borcev
na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

11. 10. 2018
9.00-10.00

KROŽEK
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

13. 10. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub
Savinjske doline
(041 620 270)

26. 10. 2018
11.10

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomenikih padlim borcem
NOB,
pri Vrtcu Tabor

30. 10. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URICA
S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Tabor

POŠ Tabor
(03 703 23 70)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

POSLOVILI SO SE
Septembra so se od nas poslovili:
Franc Čulk - Rešterjev Franci (1939-2018), Prekopa 23 a
Olga Papinutti (1928-2018), Ločica pri Vranskem 38
Jožef Mohorko - Anzov Jože (1937-2018), Prekopa 27

31

32

FOLKLORNO DRUŠTVO
VRANSKO
vabi na

11. LETNI KONCERT
v soboto, 6. 10. 2018,
ob 19.30 v
Kulturni dom Vransko
Vstop prost. Lepo vabljeni.

