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številka 157
Vransko, 28. 6. 2019
Fotografija na naslovnici: Tone Tavčer

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, ČZS, 
ŠRD Ločica, PD Vransko, NK Vransko, Literarno društvo LIvRA 
Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Katja in Monika 
Marn, Jerca Novak, Anica Jagodič, Evelin Stopar, Karolina Kos

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. 8. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 8. 2019 preko platforme
MojaObcina.si.

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.

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
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V sredo, 19. junija 2019,  je v Kulturnem domu Vransko župan 
Franc Sušnik svečano sprejel 33 učencev. Trideset učencev je 
prejelo knjižna darila ter priznanja župana Občine Vransko za 
pomembne dosežke na mednarodnih, državnih in območnih 
tekmovanjih oziroma za uspešno sodelovanje na nateča-
jih. Pet učencev, Lucija Klemen, Jana Semprimožnik, Tjaša 
Marko, Saša Semprimožnik in Lana Učakar, pa je prejelo še 
posebno plaketo, Županovo petico, za odličen uspeh v vseh 
letih šolanja ter zbornik Vransko skozi čas. 

Priznanje župana so prejeli učenci razredne stopnje, ki so 
se s srebrnimi priznanji izkazali na državnem tekmovanju 
Matemček in Logična pošast. 

Učenci predmetne stopnje pa so bili z zlatim in srebrnimi 
priznanji nagrajeni na državnem tekmovanju iz razvedrilne 

matematike, matematike, logike, geografije, vesele šole ter 
na območnem tekmovanju iz fizike, geografije, zgodovine, 
slovenščine, angleščine. 

Priznanje in knjižno darilo je prejela tudi Ema Cekin, učen-
ka Glasbene šole »Risto Savin« Žalec  za zlato nagrado na 9. 
mednarodnem Koroškem klavirskem tekmovanju za klavir 
solo v I. kategoriji. 

S šopkom cvetja se je župan zahvalil tudi devetnajstim men-
toricam, ki so učence pripravljale na tekmovanja.

Prireditev so z glasbo popestrile učenke Liza Tkalčec, Iza Štih 
in Eva Gorišek kot trio flavt, ob klavirju pa se jim je pridružila 
Julija Krajnc, vse iz Glasbene šole "Risto Savin" Žalec.

Suzana Felicijan Bratož 

ŽUPAN NAGRADIL NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE
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Dogodki: 

V nedeljo, 26. maja 2019, je v Šmartnem ob Dreti v Gasil-
ski zvezi Zgornje Savinjske doline potekalo regijsko tek-
movanje v gasilski orientaciji za mladino. Na državno 
tekmovanje so se z naše gasilske zveze uvrstili: mladinke 
PGD Drešinja vas, mladinci PGD Drešinja vas ter gasilci 
pripravniki PGD Ojstriška vas-Tabor. 

V petek, 31. maja 2019, je v Grižah potekala zaključna 
slovesnost s podelitvijo listin za opravljene tri tečaje, 
ki jih je organizirala GZ Žalec. Dva tečaja za gasilca pri-
pravnika je zaključilo skupaj 39 članov, tečaj za nižjega 
gasilskega častnika, ki je potekal od oktobra 2018 do 
marca 2019 in se je zaključil z opravljenim izpitom iz 
praktičnega dela pred izpitno komisijo GZ Slovenije na 
Igu, pa 28 članov. 

V soboto, 1. junija 2019, je potekalo vsakoletno srečanje 
slovenske in hrvaške mladine v Čakovcu. Udeležile so se 
ga tudi mladinke PGD Andraž nad Polzelo iz GZ Žalec. 

V soboto, 8. junija 2019, je v GZ Prebold potekala prva tek-
ma 13. ligaškega tekmovanja mladine savinjsko-šaleške 
regije. 

V soboto, 8. junija 2019, je v Drešinji vasi potekala 1. tek-
ma v 11. članski ligi GZ Žalec za člane in članice. 

V soboto, 15. junija 2019, je v Šmartnem ob Paki v GZ 
Šaleške doline potekala druga tekma 13. ligaškega tek-
movanja mladine savinjsko-šaleške regije. Udeležilo se je 
je preko 30 ekip iz GZ Žalec. 

V soboto, 15. junija 2019, je v Gomilskem potekala  2. tek-
ma v članski ligi Gasilske zveze Žalec, tokrat nočna. 

Med 14. in 21. julijem 2019 bo v švicarskem mestu Marti-
gny potekala 22. mladinska gasilska olimpijada. Državo 
Slovenijo bodo zastopale tri ekipe mladine. Kot pred-
stavnice naše države se je bodo udeležile tudi mladinke 
iz PGD Andraž nad Polzelo iz Gasilske zveze Žalec. O po-
teku tekmovanja vas bomo sproti obveščali. 

16. junija 2019 se je v Braslovčah z zaključnimi izpiti pred 
komisijo Gasilske zveze Slovenije uspešno zaključil tečaj 
za višjega gasilca, ki ga je organizirala Gasilska zveza 
Žalec. Tečaj je v trajanju 92 ur potekal vse od marca le-
tos. Zaključilo ga je skupaj 26 tečajnikov iz 14 PGD v GZ 
Žalec. 

  

Prihajajoči dogodek: 

22. junija bo v Levcu potekala osrednja slovesnost v Gasil-
ski zvezi Žalec v letošnjem letu – Dan gasilcev GZ Žalec in 
110 let PGD Levec. V veliki gasilski paradi bo sodelovalo 
500 gasilk in gasilcev ter najnovejša vozila. Pripravlje-
na bo razstava stare gasilske tehnike in razvoj gasilske 
motorne brizgalne. Pričakujemo pripadnike Slovenske 
vojske s priložnostno razstavo o Rudolfu Maistru ter 

osamosvojitvi Slovenije, prikazano pa bo tudi gašenje 
požara z letalom »Pilatus«. 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 24 intervencij, ki so skupno trajale 25 ur in 
10 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 10 minut, 
najkrajša pa le 10 minut. 

Gasilci z naše gasilske zveze so odšli na pomoč pri poža-
ru v sosednjo gasilsko zvezo, kjer so opravili intervenciji 
v 5 urah in 40 minutah. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 13 dogodkov, kjer je bila potrebna 
pomoč gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, 
GPO Braslovče osem intervencij, v GPO Vransko je bila 
ena intervencija, kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v 
GPO Tabor pa intervencij niso imeli.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

 

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec 
Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec 

med 15. majem in 15. junijem 2019 – IZPIS VULKAN

25. 05. 2019 GPO VRANSKO 

Ob 17.38 je v Praprečah v GPO Vransko, Gasilska zveza 
Žalec, v drevo udarila strela. Gasilci PGD Vransko, Pre-
kopa-Čeplje-Stopnik, Ločica pri Vranskem, Tešova so po-
gasili tleče drevo.

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. MAJEM IN 15. JUNIJEM 2019
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Šest občin Spodnje Savinjske 
doline je v okviru območne-
ga razvojnega partnerstva v 
sodelovanju z Zbornico za-
sebnega gospodarstva Žalec 
in Razvojno agencijo Savinja 
tudi letos izvedlo izbor Ino-
vator leta Spodnje Savinjske 
doline za leto 2018. Svečano 
podelitev priznanj so v torek, 
18. junija, pripravili v prostorih 
podjetja Kronoterm v Trnavi 
v Občini Braslovče, med gosti 
pa je bil tudi minister za gos-
podarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek, ki je nago-
voril zbrane ter kot zelo dobro 
ocenil trenutno gospodarsko 
stanje v Sloveniji. Slovensko 
gospodarstvo izvozi kar 84 % 

LETOS NAJVEČ INOVATORJEV

proizvodnje, zato je še posebej pomembno, da so podjet-
ja inovativna in razvojno naravnana. 

Letos je na razpis za inovacije Spodnje Savinjske doline 
prispelo 16 inovacij skupno 37 avtorjev. Pregledala in oce-
nila jih je posebna komisija, ki ji je predsedoval direktor 
Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec Danilo Basle. 
Kot je povedal, so bile razlike med ocenami izredno maj-
hne, denarno nagrado pa je prejelo pet najvišje ocenjenih 
inovacij, ki s presegle 8 točk, kar je meja za pridobitev na-
grade. 

Prvo nagrado (2.632 eur) je prejel Franc Marovt iz Kro-
noterma za hibridno toplotno črpalko Krono multi 5, dru-
go nagrado (2.545 eur) inovatorji Simon Tominšek, Bojan 

Končina, Jože Sevčnikar in Tomaž Podgornik iz podjetja 
SICO za drobilnik SD45, tretjo nagrado (2.435 eur) inova-
torji Kamila Marta Novak, Jože Novak in Julijana Novak 
za rehabilitacijski pripomoček človeški Hand manager, 
četrto nagrado (2.430 eur) inovatorji Sebastjan Bogataj, 
Andrej Jelen, Jure Jošt, Andrej Rakun in Žiga Volk iz pod-
jetja SIP za pobiralni zgrabljalnik vlečene izvedbe AIR 500 
T ter peto nagrado (2.427 eur) Verner Perin, prav tako iz 
podjetja SIP, za nadzor odsesovalnega sistema v varilnici. 

V krajšem kulturnem programu sta na kitari nastopili Ema 
Brglez in Maša Šon Neuholt pod mentorstvom Marije 
Alatič iz Glasbene šole Risto Savin Žalec. 

 T. Tavčer 

V torek, 11. 6. 2019, je potekala 4. redna seja Občinskega 
sveta Občine Vransko, na kateri (se) je občinski svet:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 3. redne seje 

Občinskega sveta Občine Vransko z dne 9. 4. 2019;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov 

Marjana Pečovnika, Kristine Bogataj, Brede Čvan, 
Jožeta Matka, Adrijane Ferme, Brigite Gosak, Nataše 
Juhart in Danila Štanteta;

• sprejel nov Odlok o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Vransko;

• sprejel Zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2018;

• sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko 
za leto 2019;

• sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018–2022;

• sprejel nov Pravilnik o enkratni denarni pomoči za no-
vorojence v Občini Vransko;

• za člana Nadzornega sveta Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d. o. o., za mandatno obdobje 2019–
2023 imenoval Mihaela Centriha, Loke 39, 3304  Ta-
bor;

• seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d. o. o., za leto 2018;

• seznanil s Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vrans-
ko za storitev Pomoč na domu za leto 2018;

•  imenoval trinajst krajevnih odborov  – posvetovalnih 
teles občinskega sveta. 

Gradivo za 4. redno sejo občinskega sveta je skupaj z 
zvočnim posnetkom seje objavljeno na spletni povezavi 
https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/
seje-obcinskega-sveta/.

Občinska uprava

4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO
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Vranski poletni večeri združujejo vranske poletne 
prireditve že vse od začetka devetdesetih let, ko je pod-
jetje Brglez začelo s prireditvijo Zvestoba se nagrajuje. 
Pod tem naslovom je leta 2002  Klub mladih ustvaril za-
metke prireditve Vransko Summer night,  ZKTŠ Vransko 
pa je leta 2008 dodal sklop koncertov klasične glasbe s 
podnaslovom Oživimo kulturno dediščino. Letos smo 
dodali še en podnaslov (P)oživimo trg, saj je svet zavoda 
sklenil, da zavod lanski dobiček nameni za dodatno  po-
pestritev poletnega  kulturnega programa.

Tako smo bili 31. maja na ploščadi pred kulturnim domom 
priča "world-jazz-fusion"  projektu EX AURO, ki sta ga iz-
vajala Maria Keck in Tomaž Pačnik.  

Sredi junija se je odvil tudi prvi koncert v podružnični 
cerkvi sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu, kjer smo pris-

luhnili Časovnemu kalejdoskopu v izvedbi harmonikarja 
Klemna Lebna, sledil pa je koncert  z naslovom Prazno-
vanje z glasbo, ki so ga izvajali klarinetist Jurij Hladnik in 
godalni kvartet Accademia pri sv. Mariji Magdaleni na 
Ločici.

5. julija bomo pred kulturnim domom prisluhnili skupini 
Noreia, ki v zadnjem času aktivno spaja  »keltsko« tradici-
jo s svojo lastno dediščino – slovensko ljudsko glasbo,  
naslednji dan pa sledi projekcija prvega slovenskega ce-
lovečernega nemega filma V kraljestvu Zlatoroga z glasbo 
Andreja Goričarja v živo. 

Suzana Felicijan Bratož

ZAČELI SO SE VRANSKI POLETNI VEČERI

Pri nas v našem domu ni nikoli dolgčas. Vedno se kaj doga-
ja ali pa kdo pride na obisk. 

Večkrat so to otroci, pevci, obiskovalci … ali pa se stano-
valci  zaposlijo z različnimi dejavnostmi, ki so jim na razpo-
lago. Pomagajo si med seboj pri vsakodnevnih opravilih, 
radi pristopijo k delu na vrtu in  nadvse radi pomagajo v 
kuhinji.  Naš stanovalec Lojzi pridno skrbi za kokoši in red-
no prinaša jajca, ki jih porabimo za kuho. Ob koncu šolske-

ga leta smo zopet združili moči in pred našim zasluženim 
dopustom pripravili piknik, da se zahvalimo vsem skupaj 
za vložen trud, saj vsaka malenkost šteje. Za hrano in pi-
jačo so poskrbele naše kuharice, za animacijo pa delovna 
terapevtka Lili. Tudi hišnik je opravil svoje delo zelo do-
bro. Sodelovali pa so tudi vsi drugi zaposleni, stanovalci, 
svojci … Hvala vsem. Bilo je prijetno in se že veselimo 
ponovnega druženja.   

Tudi mi, zaposleni, smo si zaslužili nagrado za svoj trud. 
V sklopu izobraževanja smo se odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Prekmurje, kjer smo si ogledali Dom upo-
kojencev v Muretincih, rastlinjake, kjer pridelujejo 
paradižnik LUŠT, ter se odpravili do Bukovniškega jezera, 
kjer so energetske točke. Tam  smo se napolnili z energi-
jo in za naše želodčke smo poskrbeli v restavraciji ŠTRK, 
kjer smo si preko kamer v živo lahko ogledali gnezdo štor-
klje na njihovem dimniku. V gnezdu so bile mlade štorklje, 
ki sta jih mama in oče štrk pridno hranila. Videli smo tudi 
mali živalski vrt domačih živali – ovce, koze, zajčke ... Bilo 
je prijetno in poučno.   

Anica Cencelj  

PRIJETNO DRUŽENJE
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Datum 31. 5. 2019 si bom za vedno zapomnila, saj je odšla v zaslužen 
pokoj naša draga medicinska sestra Alojzija Hrastovec. Predano in 
profesionalno je opravljala svoj poklic, zdelo se je, kot da je to nje-
no življenjsko poslanstvo. Kar je najbrž tudi bilo, saj bolj sočutnega, 
potrpežljivega in prijaznega človeka ne poznam. Vedno, kadar sem 
vstopila v ordinacijo, me je pričakala z nasmehom na obrazu, s svo-
jim pomirjevalnim vedenjem me je že napol pozdravila, še preden sem 
stopila k zdravnici. Sestra Lojzka je resnično duša od človeka in tega se 
njeni pacienti še predobro zavedamo. 
Na njen zadnji delovni dan ji je, v imenu vseh nas, njen stalni pacient 
podaril spominski album, v katerem so bila zbrana voščila in lepe misli 
občanov. 
Lojzki v novem življenjskem obdobju želimo veliko zdravja, miru, užit-
ka, osvajanja novih vrhov in kvalitetno preživetega časa z vnuki. Želi-
mo ji tudi vse tisto, kar si je želela storiti, pa zaradi službe ni uspela 
uresničiti. 
Lojzka, hvala vam, da ste dolga leta tako lepo skrbeli za nas. Brez vas 
ne bo več enako. Resnično vas bomo pogrešali. 

SREČNO! 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste si vzeli čas in napisali zahvalo, še posebej se zahvaljujem g. Ukmanu, ki mi je 
pomagal pri zasnovi albuma. 

Evelin Stopar

UPOKOJITEV MEDICINSKE SESTRE LOJZKE

Deževnega 16. maja 2019 se je okoli 20 testirancev med 
16. in 18. uro podalo na 2 km test hoje okoli nogometnega 
igrišča na Vranskem. Vsi udeleženci so dobili oceno tele-
sne zmogljivosti in svetovanje pri načrtovanju zdravju pri-
jaznega gibanja ter športne vadbe. 
Projekt je podprt s strani Ministrstva za zdravje, Zdravst-
veni dom Žalec, Krepitev zdravja, CKZ SSD, Evropski so-
cialni sklad – naložba v vašo prihodnost in ZKTŠ VRANS-
KO.

ZKTŠ Vransko

 TEST HOJE NA 2 KM PONOVNO NA VRANSKEM

V soboto, 25. 5. 2019, smo se od 10. ure dalje v občini Vrans-
ko ponovno odzvali vseslovenski akciji »Veter v laseh – S 
ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI«.

Na treh lokacijah po občini Vransko (na športnem ig-
rišču pri Športni dvorani Vransko, na igrišču v Prekopi 
in v športnem parku na Ločici pri Vranskem) se je preko 
sto petdeset mladih in njihovih staršev pomerilo in po-
zabavalo v nogometu, košarki, odbojki na mivki, štafetnih 
igrah, ježi konj, judu, gasilskih veščinah in pohodništvu. K 
sodelovanju smo povabili društva in klube, ki delujejo v 
naši občini. 

Na športnem igrišču pri Športni dvorani Vransko so se 
predstavili: NK VRANSKO je pripravil poligon za izvajanje 

nogometnega treninga, JUDO JAKA iz Vojnika uro juda, 
KONJENIŠKO DRUŠTVO JERINOV HLEV pa je z ježo konj 
razveselilo prav vsakega, ki je prišel na dogodek. Borbe-
no so bili razpoloženi na košarkarskem poligonu, ki so 
ga pripravili KD VRANI VRANSKO. Športno dogajanje so 
popestrili gasilci iz PGD VRANSKO, ki so prikazali uporabo 
gasilske tehnike. 

Dogajanje na športnem igrišču v Prekopi se je pričelo 
malo drugače, in sicer z zborom planincev PD VRANSKO 
in krožka OŠ Vransko-Tabor (pod vodstvom Maje Jerman 
in Brede Čvan) ob 8.30 uri pri šoli na Vranskem. Zbrani so 
se podali peš z Vranskega do Prekope, kjer so že po poti 
spoznavali veselje do gibanja in s tem nadaljevali na ig-

VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI 2019
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rišču in ob njem. Tudi v Prekopi so bili še pose-
bej veseli gasilcev PGD PREKOPA-ČEPLJE-STO-
PNIK, ki so prikazali gasilsko tehniko. 

Športni park na Ločici pri Vranskem so zased-
li ljubitelji odbojke na mivki. ŠD ŽOGA in ŠRD 
LOČICA so poskrbeli za pravi trening-turnir 
odbojke na mivki. 

Športno dogajanje je spremljala dobra volja, 
lepo vreme in športni duh. Vsaj za nekaj ur smo 
pozabili na računalnike, risanke, tablice, tele-
fone …

ZKTŠ VRANSKO 
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BELA KRIZANTEMA. Dialog lepote, dialog srebra in kera-
mike, je naslov ambientalne postavitve, ki smo jo odprli na 
predzadnji majski dan v Schwentnerjevi hiši. Razstava je 
nastala v Cankarjevem letu kot spomin na stoletnico smr-
ti našega največjega pisatelja. Pri ustvarjanju je povezala 
Slikarsko-keramični atelje Varstveno delovnega centra 
Tončke Hočevar in Atelje Martine Obid Mlakar. Postavitev 
je nastala po idejni zasnovi Erike Pavlin, keramične kri-
zanteme so izdelali varovanci VDC Tončke Hočevar iz 
Ljubljane. Dialog so vzpostavili z oblikovalko in konzerva-
torko Martino Obid Mlakar, ki je za to priložnost izdelala 
srebrne krizanteme v obliki namizne dekoracije in nakita. 
Cankarjeva Bela krizantema je tako po več kot sto letih od 
nastanka povezala različne umetnike in s postavitvijo v 
Schwentnerjevi hiši tudi nekoč tesna sodelavca in prijatel-
ja Cankarja in Schwentnerja. 

Ambientalni postavitvi na Vranskem so se pridružile 
originalne stripovske table Zorana Smiljanića, ki skupaj z 
Blažem Vurnikom podpisuje avtorstvo stripa Ivan Cankar: 
podobe iz življenja, ki je na 34. Slovenskem knjižnem sej-
mu prejel nagrado knjiga leta 2018. 
Razstava je nastala v sklopu dogodkov, s katerimi smo 
zaznamovali občinski praznik. Odprl jo je župan Franc 
Sušnik, ki je poudaril pomen kulture in posluh zanjo, kar 
je Občina Vransko dokazala tudi z obnovo Schwentner-
jeve hiše. Z glasbo so razstavo prijetno popestrili učenci 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec v trio in kvartet zasedbi 
klarinetov pod mentorstvom Edvarda Rebernika. 
Razstava bo odprta do 30. avgusta in je tudi prodajna. Va-
bljeni na ogled.

Tanja Goropevšek

BELA KRIZANTEMA

Pred petdesetimi leti, natančno 21. maja 1969, so v pros-
torih kluba takratne Cevomontaže (nato KIV) ustanovili 
Planinsko društvo Vransko-Tabor, ki se je čez deset let 
zaradi ustanovitve samostojnega društva v Taboru prei-
menovalo v PD Vransko.

Petdesetletnico je društvo slovesno praznovalo v petek, 
24. maja 2019, v Športni dvorani Vransko. Na prireditev so 

bili povabljeni sedanji  člani, ustanovni člani in vsi, ki so v 
petdesetih letih aktivno delovali pri upravljanju društva. V 
ta namen je bil sestavljen poseben organizacijski odbor, 
a zadolžitve so se porazdelile skoraj med vse člane. Mar-
kacisti so označili pot do športne dvorane, Jože in Andrej 
Semprimožnik sta izdelala dve planinski klopi ter rogovili 
za namestitev označevalnih tabel. Članice Vranskih rož'c 
in hkrati tudi članice društva so s planinskim cvetjem iz 
krep papirja okrasile oder. Za lažje obujanje spominov sta 
Marko Krivec in Bojan Mavrič pripravila spremljevalno 
razstavo fotografij, dokumentov in planinskih rekvizitov, 
s katerimi so planinci osvajali najvišje vrhove doma in v 
tujini. Med prireditvijo so se na velikem platnu vrtele fo-
tografije s planinskih  izletov in pohodov. Prireditev so 
s pesmijo popestrili: Otroški zbor Gabrijelčki ob instru-
mentalni spremljavi Justine Jerman, Monike in Maruše 
Lesjak in pod vodstvom Kristine Bogataj, mladi planinci 
Planinskega krožka na OŠ Vransko z mentoricama Na-
tašo Pečovnik in Majo Jerman, Folklorno društvo Vrans-
ko, ki ga vodi Slava Škrabar, ter Mešani pevski zbor Ta-
bor z dirigentom Karlom Leskovcem. Slednji so za uvod 
v prireditev zapeli planinsko himno Oj, Triglav moj dom. 
Ob tem se je na vrh plezalne stene povzpel član Športno 

50 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO
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plezalnega odseka Martin Reberšek in izobesil planinsko 
zastavo, praporščak Srečo Černe pa je na oder postavil 
društveni prapor. Spomin na prehojeno pot je obujala 
predsednica društva Suzana Felicijan Bratož, ki je v na-
daljevanju  skupaj s predsednico Savinjskega MDO pode-
lila društvena priznanja ustanovnim članom. Ta so preje-
li: Ivan Izlakar, Anton Marko, Joško Novak in Tone Sitar. 
Za zaključek skoraj štiridesetletnega dela blagajnika je 
priznanje društva prejela tudi Fanika Mavrič. Jubilejno 

listino za uspešno delo in prispevek k razvoju slovenske-
ga  planinstva je v imenu PZS društvu podelila predsed-
nica Savinjskega MDO Manja Rajh. Prireditve, ki jo je po-
vezovala Brina Krašovec, so se udeležili tudi predstavniki 
vseh sosednjih društev. Ti so ob koncu uradne slovesnosti 
društvu čestitali s prijaznimi besedami in darili, v nadalje-
vanju večera pa skupaj s člani društva sproščeno obujali 
spomine na prehojeno pot.

Suzana Felicijan Bratož

Naša občanka, mlada podjetnica Katja Marn se je v sobo-
to, 18. maja 2019, udeležila 11. Mednarodnega tekmovanja 
oblikovanja nohtov Nail Design 2019. Tekmovanje je po-
tekalo v Kongresnem centru Hotelov Bernardin v Porto-
rožu, sestavljeno je bilo iz petih različnih tekmovanj, na 
njem pa je tekmovalo več kot trideset manikerk iz Sloveni-
je, Hrvaške, Srbije in Italije. Njihovo delo so ocenjevale šti-
ri svetovno priznane sodnice, strokovnjakinje na področ-
ju manikire, Zlatka Brodie in Sue Davis iz Velike Britanije, 
Emma Harris iz Severne Irske ter Diana Brajević iz Hr-
vaške. Delo tekmovalk so ocenjevale ves čas tekmovanja, 
pri čemer so dajale največji pomen higienskim ukrepom, 
urejenosti delovnega prostora ter seveda končnemu iz-
gledu nohtov. Pravila tekmovanja so bila stroga in vna-
prej točno določena (nohti na desni roki so morali biti v 
rdeči barvi, na levi roki t. i. francoska manikira), prav tako 
tudi materiali in pripomočki, ki so jih tekmovalke smele 
uporabiti. 
Katja se je udeležila tekmovanj Permanentno lakiranje 
nohtov, za kar je imela časa 30 minut, in Salon Nail De-
sign (salonsko podaljševanje nohtov zelo zahtevni stran-
ki), pri katerem je bila časovno omejena na dve uri in pol. 

Posnetek slednjega si lahko ogledate na facebook stra-
ni Kozmetičnega salona Katja Marn. Nohte modelov je 
morala za namen tekmovanja pripravljati in negovati že 
šest tednov pred tem. 
V kategoriji udeleženk, ki so tekmovale prvič, je na obeh 
tekmovanjih zasedla izvrstno 2. mesto in tako dokazala, 
da svoje delo opravlja na res visokem nivoju in se lahko 
kosa z najboljšimi tudi na mednarodni ravni. Ocenjevalne 
liste z natančnimi ocenami sodnic si bodo stranke v pri-
hodnjih tednih lahko ogledale v njenem kozmetičnem sa-
lonu.   

Monika Marn

SVOJO ODLIČNOST DOKAZUJE TUDI NA MEDNARODNI RAVNI 
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»Naš korak se vrti že pol stoletja«
Paraplegiki in tetraplegiki iz vseh devetih pokrajinskih 
društev Zveze paraplegikov Slovenije smo se 15. junija 
2019 ob 50-letnici organizacije zbrali na vseslovenskem 
srečanju na Vranskem. Člani, svojci in sodelavci  so se lah-
ko v cerkvi sv. Mihaela najprej udeležili sv. maše, ki jo je 
daroval ljubljanski škof msgr. dr. Franc Šuštar, nato pa se 
družili v večnamenski dvorani Vrana. 
Predsednik Zveze Dane Kastelic je v pozdravnem nagovo-
ru omenil, da je naša organizacija ena izmed najustvarjal-
nejših in uspešnih reprezentativnih invalidskih organizacij 
v Sloveniji in da imamo paraplegiki v razvojni strategiji in-
validskega varstva uspešno in zgledno prakso, ki jo skupaj 
z devetimi lokalnimi društvi uresničujemo na državni in lo-
kalni ravni. Nanizal je še vrsto naložb in dosežkov, ki pa 
ne bi bili tako vidni brez Fundacije invalidskih in humani-
tarnih organizacij. 
Zatem smo številni udeleženci srečanja prisluhnili slav-
nostnemu govorniku podpredsedniku Državnega sve-
ta Matjažu Švaganu in županu Občine Vransko Fran-
cu Sušniku, ki nam je ob tej priložnosti predstavil 
pomembnejše dejavnosti in znamenitosti občine – 
od sakralnih objektov, muzeja motociklov, gasilske 
zbirke, gostinske ponudbe do Centra varne vožnje.
Petdeset let je jubilej, ko smo se s priznanji zahvalili naj-
zaslužnejšim članom, sodelavcem in ustanovam. Plakete 
smo podelili že na proslavi v Pacugu, na srečanju pa smo 
podelili še pisna priznanja. 
Vseslovensko srečanje sta s plesno točko popestrila 
paraplesalec na invalidskem vozičku Nino Batagelj in so-

plesalka Sara Štirn, obogatila pa plesna skupina Folklor-
nega društva Vransko. Prijetno pa je presenetil tokratni 
moderator prireditve – paraplegik in stand up komik Aleš 
Sečnik. Z domiselnimi dovtipi na »naš račun« je požel 
bučen aplavz. Res je bil dober!

Sledilo je presenečenje popoldneva – rojstnodnevna torta 
velikanka, na kateri je pisalo: »Paraplegiki in tetraplegiki – 
vse najboljše.« In na njej je bil tudi logotip naše organizaci-
je. Torta pa ni bila samo lepa, ampak tudi izredno okusna. 
S hidrofilnimi katetri in darilnimi vrečkami z vzorci se je 
predstavilo podjetje TIK Kobarid, d. o .o in Tohmy F. E., 
d. o. o., za okrepčilo je poskrbela Pekarna in slaščičarna 
Brglez Vransko, za razvedrilo pa Savinjski kvintet. Ob tej 
priložnosti se Občini Vransko zahvaljujemo za gostoljubje 
in sodelovanje na športnem področju. 

Zveza paraplegikov Slovenije,
Jože Globokar 

 VSESLOVENSKO SREČANJE NA VRANSKEM
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Vranski poletni večeri 2019
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 6. julij 2019, ob 20.00
Kulturni dom Vransko

V kraljestvu Zlatoroga,
film z glasbo Andreja Goričarja v živo

Matej Haas, violina
Jakob Bobek, klarinet
Milan Hudnik, violončelo
Andrej Goričar, klavir

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko 134, 3305 Vransko
T: 03 703 12 11 ǀ zkts.vransko.siol.net 
www.zkts-vransko.si

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

Vranski poletni večeri 2019
- (p)oživimo trg

petek, 5. julij 2019, ob 20.00
KULTURNI DOM VRANSKO

NOREIA: 
“IRSKA GLASBA Z NAGLASOM”

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko 134, 3305 Vransko
T: 03 703 12 11 ǀ zkts.vransko.siol.net 
www.zkts-vransko.si
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Spoštovane in spoštovani, 

vabimo vas, da si v času odprtosti knjižnice ogledate razstavo Čitalnica in knjižničarstvo na Vranskem, za 
vas, dragi najmlajši, pa smo pripravili poletni kviz, za katerega lahko prejmete lepo nagrado.  

Naj vas še spomnimo na poletni delovni čas, ko bo knjižnica v juliju in avgustu odprta ob torkih in petkih 
od 12. do 18. ure, ob sobotah bo zaprta. 

Prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov vam želimo. 

SKOK V POLETJE – POLETNA 
USTVARJALNICA 
V torek, 11. junija 2019, smo našim željam 
po počitnicah, morju in branju dali krila. 
Na ustvarjalnici, ki smo jo poimenovali 
Skok v poletje, smo izdelovali knjižne 
kazalke, ki nas bodo vabile k poletnemu 
branju, ter nagajive hobotnice, ki nas 
bodo spominjale na morske širjave. Bili 
smo kreativni, marljivi in razigrani. Kar 
poglejte nas!

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti

ODRASLI
• Afshar, T.: Kruh močnih 
• Musso, G.: Dekle in noč 
• Pollard, H.: Vrnitev v Dvorišče vrtnic 
• Hendricks, G.: Žena med nama 
• McLain, P.: Pariška žena 
• Kramolc, A.: Vozim skozi življenje 
• Juul, J.: Od krušnih do bonus staršev 
• Galimberti, U.: Besedo imajo mladi 
  
MLADINA
• Goldsmith, M.: Vesolje 
• Ard, C.: Postani astronavt 

• Ard, C.: Postani znanstvenik 
• Martinello, J.: Tudi pošasti si umivajo zobe! 
• De Beer, H.: Gustav Veliki 
• Santiago, R.: Nogometastični 
• Geel, H.: 500 zanimivosti o živalih 
• Turk, N.: Palčki, skrivnostni prebivalci gozda 
• Nordquist, S.: Findus se odseli 
• Schulz, C. M.: Mulčki. Učenje je dobra šola 
• Kuhlmann, T.: Armstrong: drzno potovanje Miška na 

Luno 
• Uderzo, A.: Asterix, galski junak; Videc 
• Frey, J.: Samo srečna bi bila rada!
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SKUPINSKO OHLAJANJE Z VODNO ZAVESO
Poletje nam je postreglo s prvim vročinskim valom v mesecu juniju. Dan za dnem smo preživljali v senci, veliko pili in 
na trenutke že kar težko dihali zaradi vročine. In na najbolj vroč dan v juniju so nam že drugo leto zapored na pomoč 
priskočili gasilci PGD Vransko z vodno zaveso. Vsi otroci vrtca so se skupaj s svojimi vzgojiteljicami  prijetno ohladili 
pod vodnim pršem, ki je nudil obilo zabave in užitka pod žgočim soncem. Hvala gasilcu Tiniju Reberšku za njegov čas 
in pripravljenost, da smo prijetneje prebrodili ta dan.

Renata Košica, dipl. vzg.

MLAD, VESEL IN POGUMEN – BREZ ALKOHOLA
V torek, 11. 6. 2019, smo se člani literarnega krožka udeleži-
li prireditve in podelitve nagrad ob zaključku literarnega 
natečaja Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola v okviru 
akcije 40 dni brez alkohola. Prireditev je potekala v Lju-
bljani. 

Ambasador akcije je bil novinar Igor E. Bergant, ki je velik 
ljubitelj športa in ne pije alkohola. Na prireditvi je bil naš 
gost in nam je spregovoril o tej pomembni temi. Akcijo je 
sicer organizirala Slovenska Karitas v sodelovanju z Javno 
agencijo Republike Slovenije za varnost prometa. 

Nagrade so podelili avtorjem desetih najboljših prispev-
kov, sodelovalo pa je kar 143 učencev z osnovnih in sred-
njih šol. Med njimi sem bila tudi jaz. Dobila sem praktično 
in zabavno nagrado za kratko zgodbo z naslovom Štiri čez 
polnoč. Na prireditvi sem prebrala odlomek iz zgodbe, ki 
sem si ga lahko sama izbrala. 

Vesela sem bila, da so me na prireditev spremljali moji 
sošolci, ki so tudi člani krožka. 

Nika Homšak Godler, 7. a 

  

Zdi se mi prav, da nam govorijo, naj ne pijemo alkohola. 
Zaradi alkohola se zgodi veliko nesreč.

Domen Nedelko, 7. a 

Na prireditvi mi je bilo zelo všeč. Alkohol je sicer tema, 
ki zanima veliko najstnikov. Skozi literarna dela so učen-
ci povedali, kakšne težave lahko nastanejo zaradi tega in 
kako alkohol vpliva na ljudi. Prispevki so bili zelo dobri in 
ustvarjalci so vanje zlili veliko čustev in domišljije. Čestitke 
pa seveda Niki, ki je dobila nagrado za svoj prispevek. Bila 
je med desetimi najboljšimi od 143-ih.

Lucija Remic, 7. a 

Prireditev je bila »uradna«, a vseeno zanimiva. Všeč mi 
je bilo, da je vsak pisatelj/pesnik prebral odlomek iz svo-
jega besedila. Na natečaju je sodelovalo veliko učencev, 
predvsem srednješolci. Tema je še posebej pomembna, 
da opozori na prekomerno uporabo alkohola. Nagrado 
je dobila tudi Nika, ki se je uvrstila med deset najboljših. 
Čestitam!

Anika Pečovnik, 7. a 
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Dogodek je bil namenjen posebni temi, zdelo se mi je prav, da smo se ga udeležili. 

Aljaž Novak, 7. a 

Menim, da vsak človek na alkohol gleda drugače. Za nekatere je rešilni jopič, za druge zabava, za tretje največji 
sovražnik. Akcija 40 dni brez alkohola je namenjena vsem trem.

Nika Homšak Godler, 7. a 

Mentorica: Polona Učakar

NAJ PESEM POVE O ŠOLI
V petek, 7. 6. 2019, smo se člani literarnega krožka udeležili 
tradicionalnega srečanja mladih pesnikov Naj pesem pove 
na OŠ Prebold. Ob 18.00 smo se zbrali v športni dvorani. 
Letos smo ustvarjali pesmi na temo ŠOLA. 

Zaključek natečaja je bil kot vsako leto odličen z zelo pes-
trim glasbenim programom. Gost večera je bil Žan Serčič 
iz šova Slovenija ima talent. 

Nastalo je veliko različnih pesmi in konkurenca je bila 
huda. Z vsake šole so bili izbrani učenci, ki so svoje pesmi 
tudi predstavili. Našo šolo sva predstavljala Vanesa Stan-
ko iz 7. c (Navaden šolski odmor) in Miha Kramar iz 7. a 
(ZZZ). Pesem Šola je prispevala tudi Taja Majcen Štrajhar 
iz 8. b. 

Ob koncu smo se še posladkali in se dogovorili, da se 
srečamo spet naslednje leto. 

Natečaj se mi je zdel zabaven, saj rad pišem pesmi. Dobro 
se mi zdi, da vsako leto povabijo tudi posebnega gosta, ki 
vedno popestri večer. Všeč mi je tudi, ker vsako leto dobi-
mo kakšen posladek. Letos sem bil nervozen, saj sem tudi 
recitiral svojo pesem ZZZ, ki govori o preganjanju dolgča-
sa v šoli. V natečaju sem užival. 

Miha Kramar, 7. a 

Zelo mi je bilo všeč, saj je bil Žan Serčič super gost, do-
godek je bil odlično pripravljen. Pesem je predstavljal tudi 
moj prijatelj.

Aljaž Novak, 7. a 

Šola je res velik del našega življenja in zanimivo je videti 
skozi pesmi, kako vsak od nas gleda nanjo.

Nika Homšak Godler, 7. a 

  

V Preboldu na literarnem večeru mi je najbolj ostal v 
spominu nastop Žana Serčiča in ko smo se slikali z njim. 
Razveselila sem se Nike, da sva kakšno najstniško rekli, 
ter srčnega spoznanja, da prijateljstva iz kroga skavtov 
ostajajo tudi izven skavtskih dejavnosti. Pesmi pišem že 
od prvega razreda, s pesmijo izrazim svoje mnenje, spus-
tim domišljijo z vajeti, s pisano besedo pustim tudi kakšno 
skrito sporočilo meni pomembnim ljudem in enostavno 
zlijem svoje misli na papir.

Vanesa Stanko, 7. c 

Na zaključni prireditvi Naj pesem pove sem zelo uživa-
la. Čeprav letos nisem sodelovala na natečaju, sem se 
udeležila zaključne prireditve. Pesmi, ki so jih recitirali na-
grajeni, so mi bile zelo všeč in so mi s tem dale motivacijo, 
da naslednje leto sodelujem. Letošnji skriti gost je bil Žan 
Serčič, ki nam je zapel nekaj svojih pesmi in opravil inter-
vju z učenci OŠ Prebold. Posebej si bom zapomnila njegov 
nastop in njegove motivacijske besede. Po zaključku 
prireditve smo imeli pogostitev, nato pa smo se še slikali  
z gostom. Upam, da se bom naslednje leto prireditve po-
novno udeležila. 

Nadja Žuna, 8. b 
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ZAKLJUČNI POHOD IN NOČITEV NA ČRETI
Člani planinskega krožka so šolsko leto zaključili z 
zaključnim pohodom na Čreto, starejši člani pa so 
na koči tudi prespali. 

V petek, 7. 6. 2019, smo se s kombijem odpeljali v Jev-
še, od tam naprej pa smo po Vojkovi poti nadaljeva-
li do planinskega doma. Med potjo smo se borili s 
koprivami, robidovjem in soncem, hkrati pa sladkali 
z borovnicami. V popoldanskih urah smo prispeli 
do koče, kjer je vse udeležence čakal »šmoren« s 
prelivom ter malinovec. Mlajši planinci so se s starši 
vrnili domov, devet pa jih je ostalo na koči. Sledilo 
je prijetno druženje ob klepetu in družabnih igrah 
ter priprava postelj. V poznih nočnih urah je konč-
no vse potihnilo in tako je bilo do jutra. Zjutraj smo 
pospravili in odšli do kmetije Zahojnik, kjer nam je 
družina Remic postregla zelo bogat zajtrk. Opoldne 
smo se vrnili nazaj na Vransko. Pohod smo zaključili 

Prireditev je bila lepa, izbrane 
so bile same lepe pesmi. Sama 
ustvarjam, ker v tem uživam, 
lahko izrazim samo sebe. 
Všeč mi je, ko obiščemo razne 
prireditve in podelitve. Tudi le-
tos sem prispevala pesem za 
natečaj.

Taja Majcen Štrajhar, 8. b 

Mentorica: Polona Učakar

s kepico sladoleda. 

Za prijeten zaključek planinskega krožka se zahvaljujemo Osnovni šoli Vransko-Tabor, Planinskemu društvu Vransko, 
oskrbnici planinskega doma na Čreti ter družini Remic.

Nataša Pečovnik

BRALNA NOČ ZA UČENCE 8. IN 9. RAZREDA
V maju smo prvič izvedli bralno noč 
za učence 8. in 9. razreda. Na bralno 
noč so bili povabljeni učenci, ki pridno 
berejo že vsa leta šolanja. Na bralni 
noči smo se pogovarjali o temah iz knji-
ge Vinka Möderndorferja Kit na plaži. 

Po okrogli mizi smo se sprostili ob ig-
rah in dobrem filmu. 

Noč je bila kratka, zjutraj pa so učenke 
odšle k pouku. 

Mentorici bralne noči 
Katja Brezovnik in Barbara Pertinač

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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EKSKURZIJA V GRADEC
V soboto, 8. 6., smo se učenci izbirnega predmeta 
nemščina (8. in 9. r), razširjenega programa »zabav-
no možgančkanje«, prizadevni učenci pri zgodovini in 
geografiji ter spremljevalke Martina Zupan Kuserbanj, 
Darja Korpnik, Zlatka Avžner in Tadeja Zupanc odpravili 
v glavno mesto avstrijske Štajerske – Gradec. Med potjo 
smo svoje možgančke prebudili z jutranjim Brain Gymom, 
ki ga zelo dobro obvladajo učenci, ki obiskujejo »zabav-
no možgančkanje«. Reševali smo različne uganke, tudi 
nemške. Vodnica nam je pripovedovala o nastanku mes-
ta Gradec, predstavila nam je njegov pomen v preteklosti 
in danes ter različne zanimivosti Avstrije. V Gradcu smo 
se s tirno vzpenjačo povzpeli  na Grajski grič, od koder 
smo videli mesto pod seboj in velik del avstrijske štajer-
ske pokrajine. Na vrhu griča je nekoč stal mogočni grad 

»Landskron«, ampak  danes so opazni le še njegovi ostan-
ki. Na griču smo si ogledali še prepoznavni stolp z uro ter 
pokrit prostor s topovi. Po mestni sprehajalni poti smo se 
odpravili nazaj v središče mesta, kjer smo si ogledali oper-
no hišo, rotovž, Jakominijev trg … Nekaj prostega časa 
smo imeli za nakup spominkov, malico in ogled ostalih 
znamenitosti v Gradcu. Pot smo nadaljevali do Motorik 
parka Gamlitz, kjer smo preizkušali svoje motorične spret-
nosti, najbolj pogumni pa so skočili  v jezero. Ekskurzija 
v Gradec je bila nadvse poučna, zanimiva in zabavna. Vsi 
si želimo še več takšnih dogodivščin in se zahvaljujemo 
vsem organizatorjem, ki so nam omogočili izvedbo ek-
skurzije.

Nadja Žuna, 8. b

SOK IZ BEZGA, METE IN MELISE
V vrtcu si otroci pridobivajo izkušnje na različnih področ-
jih. Narava je posebno področje, v okviru katerega raz-
vijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v 
družbeno okolje. Otroci spoznavajo rastline, uživajo z 
njimi ter se zanimajo za njihove življenjske pogoje. 

V naši skupini smo se seznanjali z bezgom, meliso in meto 
in se odločili, da bomo naredili bezgov sirup ter meti-

no-melisin sirup. V bližnji okolici smo nabrali bezeg, oprali 
cvetove, jih potrgali, namočili v vodo. Cvetove smo pre-
cedili, zraven dodali sladkor in nastal je odličen sirup. Po 
takšnem postopku smo naredili tudi metino-melisin sirup. 
Seveda smo ga hitro poskusili in bil je zelo okusen. Po-
skusili so ga tudi drugi otroci na zaključnem srečanju. 

Otroci odd. 3-4 let s Simono Kopitar in Barbiko Skok

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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MLADI PLANINCI PREMAGALI POT DO KAPLE
V predšolskem obdobju so gibalne-športne dejavnosti 
ključnega pomena za otrokov gibalni in funkcionalni raz-
voj, poleg tega pa vplivajo tudi na otrokove spoznavne, 
socialne ter čustvene sposobnosti in lastnosti, na čemer 
temelji tudi obogatitvena dejavnost  v Vrtcu Vransko 
»Mladi planinec«. 

Tokrat smo se odpravili izven meja naše občine – proti 
Kapli. Pred Vrtcem Vransko se je zbralo 22 mladih pohod-
nikov. Da bi se izognili cesti, smo ubirali poti čez travnike, 
hmeljišča in gozd. V Prekopi smo imeli daljši postanek z 
malico. Pred nami je bil samo še manjši vzpon do avtoces-
te ter spust skozi gozd do Kaple. Zadnji del poti, do gasils-
kega doma, sta nas spremljala gasilca iz PGD Kapla-Pon-
dor, Urška in Slavko, ki sta nam tudi pokazala gasilski dom 
in njihovo gasilsko vozilo, za kar se jima zahvaljujemo. Za 
konec pa še gasilska fotografija in – se vidimo na nasled-
njem pohodu. 

 Mateja, Katja, Matejka

OD JABOLK DO ˝ŠTRUDLA"
Po Vranskem diši ... se glasi tokratni skupni naslov 
skupin vrtca, ki smo vključeni v projekt Turizem. 
Skupina 5–6 let se je osredotočila na pripravo in 
peko jabolčnega zavitka. V jesenskem času smo na 
Tešovi obirali jabolka, iz njih kuhali kompot in prišli 
na idejo, da bi spekli »štrudl«. Ker sami nismo bili 
vešči peke, smo se v mesecu maju spet odpravi-
li na Tešovo do gospe Marije, ki nam je prikazala 
pripravo in peko »štrudla«, po postopku, kot so 
jo naučili njeni predniki. A zavihati je bilo potreb-
no rokave in pričeti z delom. Zamesili smo testo, 
olupili in naribali jabolka ter pripravili nadev, vse 
skupaj pa zavili v dolgo »klobaso«. 

Ker je bil ta jabolčni zavitek tako zelo okusen, 
smo se v vrtcu odločili, da čisto sami pripravimo 
še enega in uspelo nam je. S ponosom pa smo ga 
ponudili na tržnici v trgu, kjer so bili predstavljeni 
vsi turisti vrtca Vransko. Obiskovalci so potrdili, da 
smo res pravi mojstri v peki. 

Otroci skupine 5-6 let s Katjo in Majo

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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A K T I 

1. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Vransko 
 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) ter 7. in 16. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel 

 
O D L O K 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko 
 

1. člen 
 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 
namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo. 

2. člen 
 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). 
(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij 
v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini med 
seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste 
enake ali višje kategorije. 
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno 
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev 
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za 
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno). 
 

3. člen 
 
Lokalne ceste (LC) so: 
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1 490111 490251 VRANSKO - 
LIPA 490113 5.504 V   

2 490123 282031 ČRETA - 
VRANSKO 490111 7.928 V 700 - 

Nazarje 

3 490191 447 ČEPLJE - 
PONDOR 732 1.205 V 1.370 - 

Tabor 
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4 490202 992361 
LOČICA - 
ZAHOMCE - 
ČRNI VRH  

447 3.546 V 6.347 - 
Tabor 

5 490211 447 
LOČICA  - 
ZAPLANINA - 
LIMOVCE 

480011 6.236 V 1.918 - 
Zagorje 

6 490251 447 VRANSKO - 
TRG 447 1.596 V   

7 490252 447 BRODE - 
VRANSKO 490251 639 V   

8 490253 447 PRIKLJUČEK 
AP VRANSKO HŠ 57 264 V   

9 490261 447 PREKOPA - 
PODVRH 490151 1.819 V 5.006 - 

Braslovče 
    SKUPAJ:      28.737 m  

V… vsa vozila 
 

4. člen 
 
Javne poti (JP) so: 
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1 916001 414 BISTRICA 414 239 V   

2 916002 414 BISTRICA - 
DRNULOVEC HŠ 20 155 V   

3 916011 490261 PREKOPA - 
RIBARIČ HŠ 47 565 V   

4 916012 447 PREKOPA - 
BLATE 490191 633 V   

5 916013 447 PREKOPA - 
BORŠNER HŠ 2 265 V   

6 916021 447 ČEPLJE - 
FABRIKA HŠ 10 500 V   

7 916022 916021 ČEPLJE - AMZS 
POLIGON AMZS 644 V   

8 916023 916022 ČEPLJE -  
GROFICE 

PARC. 
ŠT. 
2636/18 

207 V   

9 916031 992781 VIDEM - JOŠT HŠ 165 103 V   

10 916032 490251 
OSNOVNA ŠOLA 
- ŠPORTNA 
DVORANA 

490251 355 V   

11 916034 992771 ODCEP 
PRAPROTNIK HŠ 94B 60 V   

12 916035 414 ODCEP STRAH HŠ 23A 115 V   

13 916041 992551 ČEPLJE - 
VINOGRADI HŠ 1B 409 V   

14 916051 447 OSREDEK HŠ 24 2.199 V   

15 916052 916051 OSREDEK - 
REBERŠEK HŠ 26 198 V   

16 916061 992551 STOPNIK - 
ZORE GC 192 V   

17 916071 992652 BRODE -  ZAJEC GC 313 V   
18 916081 490123 PRILOPE HŠ 15 868 V   
19 916091 490123 ČRETA - REMIC HŠ 3 977 V   

20 916092 916091 ČRETA - 
PLANINSKI DOM HŠ 2A 127 V   

21 916093 916091 ČRETA - 
PUNČUH HŠ 2 255 V   

22 916101 490123 ROPASIJA HŠ 16 706 V   

23 916111 992491 KOVK - 
ŠKRABAR HŠ 21B 509 V   

24 916112 916111 ŠKRABAR - 
TELEČNIKAR HŠ 27 505 V   

25 916121 490211 ZAPLANINA - 
PIDER GC 905 V   

26 916131 992671 MALE 
ZAHOMCE HŠ 1 1.182 V   

27 916132 916131 ZAHOMCE - 
MARKO HŠ 6 834 V   

28 916133 992671 ZAHOMCE - 
JAVARŠK HŠ 12 685 V   

29 916134 916133 ZAHOMCE - 
BISTAN HŠ 11 173 V   

30 916135 490202 RAVNE - 
PODBREGAR HŠ 13A 690 V   

31 916141 447 R 447 - KONJŠK  GC 192 V   

32 916142 447 R 447 - 
HRASTOVEC HŠ 16 259 V   

33 916151 490211 ZAPLANINA - 
KAMNIK GC 389 V   

34 916161 490111 KALE HŠ 29 434 V   

35 916171 447 STOPNIK - 
KOSEM HŠ 12 575 V   

36 916172 916171 STOPNIK - 
GREGLČ HŠ 8 288 V   

37 916173 916172 BRODE - 
ČEPLJE 992521 351 V   

38 916174 916171 ZABORŠT - OB 
AVTOCESTI 992571 293 V   

39 916181 992711 LIMOVCE - 
LOKAN HŠ 9 364 V   

40 916191 490211 ZAPLANINA - 
BRVAR  HŠ 21 522 V   

41 916201 490123 PESTOTNIK HŠ 10 491 V   
42 916211 490123 STROŽNIK HŠ 19 554 V   

43 916221 992631 VIDEM - PO 
ZAVRTEH HŠ 119 109 V   

44 916231 992551 OBRTNA CONA 
ČEPLJE HŠ 55 125 V   

45 916241 992551 ČEPLJE -  
VRŠNIK HŠ 37 323 V   

46 916251 992601 BRODE - 
ČISTILNA 

ČISTIL. 
NAPR. 188 V   

47 916261 992652 BRODE - 
MIHEVC 916022 751 V   

48 916271 916261 BRODE - 
JUHART HŠ 12 198 V   

49 916281 992531 
JEVŠE - 
JAGODIČ - 
STOPNIK 

992561 892 V   

50 916282 916281 STOPNIK - 
ŽNIDARŠIČ HŠ 52 207 V   

51 916291 992551 STOPNIK -  
BANOVIČ  HŠ 14 273 V   

52 916301 992521 BRODE - 
SONČNI VRTOVI 490252 276 V   

53 916302 916301 BRODE - 
GRAŠČINA HŠ 24G 135 V   

54 916311 916051 OSREDEK - 
LOKE 414 912 V   

55 916321 490253 AP - BLOKI 89, 
84 490251 165 V   

56 916322 490251 TRG - AP  916321 90 V   

57 916331 992631 TRG - 
PRISTOLIČ HŠ 127 69 V   

58 916341 490251 TRG - JOŠT 916031 89 V   
59 916351 992691 LOČICA - BOKAL HŠ 2 156 V   

60 916361 490123 TEŠOVA - 
GRABNAR HŠ 3 160 V   

61 916371 992511 KLAKOČOVEC - 
BERGANT HŠ 6 223 V   

62 916381 992511 KLAKOČOVEC - 
IZLAKAR HŠ 59 190 V   

63 916391 992511 KLAKOČOVEC - 
PEČOVNIK HŠ 2 66 V   

64 916401 992511 KLAKOČOVEC -  
SV. JERONIM HŠ 1 410 V   

65 916411 490123 TEŠOVA - 
PEČOVNIK HŠ 6 55 V   

66 916421 992641 PODRIGL - 
BOLTE HŠ 4 96 V   

67 992411 447 VINDIJA I HŠ 46 679 V   
68 992412 992411 VINDIJA II HŠ 53 135 V   

69 992413 447 PREKOPA - NA 
GMAJNO HŠ 40 131 V   

70 992481 490123 PODGRAD - 
KRIŽNIK HŠ 7 444 V   

71 992491 490111 KOVK 490111 1.023 V   

72 992501 490111 PRAPREČE - 
MERINCA GC 2.518 V   

73 992502 992501 ODCEP KOCJAN HŠ 25 206 V   
74 992503 992501 MERINCA - VAS HŠ 49 481 V   
75 992504 992503 MERINCA - KOS HŠ 42 521 V   

76 992505 992504 MERINCA - 
CENCELJ HŠ 41 347 V   

77 992506 992501 MERINCA - 
DOLINŠEK  HŠ 39 276 V   

78 992507 922501 PRAPREČE - 
KROPIVŠEK HŠ 23 137 V   

79 992508 490111 PRAPREČE - 
PAHOLE HŠ 10 74 V   

80 992511 490123 KLAKOČOVEC - 
KLANCE HŠ 25 3.589 V   

81 992521 490252 BRODE - SELO HŠ 3 1.278 V   

82 992531 992551 PREKOPA - 
JEVŠE - HŠ 51C 2.109 V   
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LETONIJA 

83 992532 992531 JEVŠE - 
DEŠNKAR GC 863 V   

84 992541 992551 PREKOPA - 
ČEPLJE 447 672 V   

85 992551 490261 
PREKOPA - 
STOPNIK - 
ČEPLJE 

447 2.128 V   

86 992561 992551 STOPNIK - 
SKOK HŠ 39 614 V   

87 992562 992561 STOPNIK - 
KOŠICA HŠ 29A 148 V   

88 992571 992551 
ČEPLJE - 
ZABORŠT - 
STARI GRAD 

HŠ 20 1.910 V   

89 992572 992571 STOPNIK - NEJČ HŠ 15 177 V   

90 992581 992521 SELO - SELSKI 
GRABEN GC 1.088 V   

91 992591 992621 TRG - 
PODGOZD HŠ 148 87 V   

92 992601 490252 BRODE - 
TEŠOVA 490123 1.415 V   

93 992611 490123 TEŠOVA - 
KRIŽNIK HŠ 156 274 V   

94 992621 992631 TRG - GORICA - 
BRIŠE  992601 1.314 V   

95 992631 490251 CERKEV - BLOKI 
- VIDEM 490111 938 V   

96 992632 992631 VIDEM - 
ZUPANC HŠ 202 57 V   

97 992633 992631 VIDEM - 
BOGATAJ HŠ 110A 65 V   

98 992641 490251 VRANSKO - 
PODRIGL 447 490 V   

99 992651 490252 BRODE - R 447 447 99 V   
100 992652 447 BRODE - TRŽCA HŠ 9 853 V   
101 992661 992601 BRODE - GRIČ HŠ 30 309 V   

102 992671 490202 
LOČICA - 
ZAHOMCE - DOL 
- TABOR 

732 4.657 V 3.834 - 
Tabor 

103 992681 992721 
LOČICA - 
PESTOTNIK - 
GRABNAR 

HŠ 47 808 V   

104 992691 447 BRCE - JAKOV 
DOL GC 3.360 V   

105 992692 992691 BRDOVLAN HŠ 14 310 V   

106 992701 490211 LIMOVCE - 
POLANŠEK HŠ 15 1.229 V 450 - 

Zagorje 

107 992702 992701 LIMOVCE - 
KNEZ HŠ 14 290 V   

108 992711 992701 
ZGORNJE 
LIMOVCE - 
PROSIVNIK 

HŠ 1 1.346 V   

109 992721 447 LOČICA - 
JUTERŠEK 447 774 V   

110 992731 490251 GORIČAN - R 
447 447 263 V   

111 992732 447 R 447 - ILOVICA GOZD 431 V   
112 992741 490251 TRG - BLOKI 992631 129 V   
113 992751 490251 TRG - MAČEK 992631 140 V   

114 992761 992631 VIDEM - TRČAK 
- MARELCA 490123 484 V   

115 992771 490111 TRG - 
PODGORICA HŠ 97 426 V   

116 992781 490251 SOSESKA 
VIDEM 992631 224 V   

117 992791 490251 PETROL 447 80 V   

118 992811 992541 
ČEPLJE - 
PRIKLJUČEK 
SEDMICA 

447 66 V   

119 992812 992811 
ČEPLJE - 
PRIKLJUČEK 
BOŠTJAN 

447 48 V   

120 992813 992812 
ČEPLJE - 
PRIKLJUČEK 
ALIHODŽIĆ 

447 42 V   

121 992814 992813 ČEPLJE - 
ROJŠEK 447 267 V   

122 992815 992551 ČEPLJE - OB 
KROŽIŠČU 992814 95 V   

    SKUPAJ:     69.356 m 
V… vsa vozila 
 

 
 
 
 

5. člen 
 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 
bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2019-
47(507) z dne 10. 4. 2019 in št. 37162-3/2019-76(507) z dne 
10. 6. 2019. 

 
6. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Uradni 
list RS, št. 92/99, 137/06 in 106/09). 

 
7. člen 

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

 
Številka: 371-19/2018-04                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 6. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 

2. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2018 

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 in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS-
1 in 30/18), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 
40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 
– odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – 
ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 
102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel 
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vransko za leto 2018 

 
1. člen 

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2018.  
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2018 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2018. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
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3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2018 
znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
Zaključni račun 

2018  
v EUR 

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

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

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Upravne takse in pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih virov 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP  
iz sredstev proračuna EU in iz drugih 
držav 
 

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

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

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

 

2.788.417 
 

2.386.949 
 

        2.056.190 
1.790.735 

             205.319 
               58.593 
                 1.543   

 
330.759 
146.414 

 
2.679 
2.708 

40 
   

178.918 
 

1.409 
                   0 

 
1.409   

   
 0 
0   
 

400.059   
399.355 

 
704 

   
 
 

2.879.446 
1.199.775 

             180.427 
29.247 

 
935.329 
13.838   

                40.934 
 

939.575   
9.203   

508.641 
 

75.469 
 

346.262 
 

683.389 
             683.389 

 
 

56.707 
48.160 

 
8.547 

 
 

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

-91.029 
 

 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2018  

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

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

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

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb                                               
 

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

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 
2018  

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

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

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

 

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

             227.708   
227.708 

             227.708 
              

  150.067   
150.067   

         150.067 
   

-13.388 
   
   
 

77.641   
   
   

91.029 
   
 
   

52.294   
   

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2018 se 
objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator - Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 6. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
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3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2019 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 
79/09, 51/10,40/12-ZUJF,14/15-ZUUJFO, 11/18- ZSPDSLS-
1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve RS, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel 
 

O D L O K  
o rebalansu proračuna Občine Vransko  

za leto 2019 
 
 

1. člen 
(sestava in višina splošnega dela proračuna) 

 
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu 
Občine Vransko za leto 2019 (Uradne objave Občine 
Vransko,  št. 72/2017 z dne 22.12.2017) tako, da se glasi:  

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 
naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov 
 Rebalans 

proračuna 2019  
v EUR 

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

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

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
711 Upravne takse in pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz domačih virov 
731 Prejete donacije iz tujine 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
741 Prejeta sredstva iz DP iz 
sredstev proračuna EU in iz drugih 
držav 
 

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

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 

3.342.409 
 

2.471.110 
2.056.804 
1.764.856  

231.198 
59.750 
1.000 

 
414.306 
163.432 

 
3.200 
4.500 

500 
 

242.675 
 

159.630 
147.630 

  
12.000  

  
0  
0  

                         0 
 

711.669  
             696.669 

  
15.000  

  
  
 

3.127.760 
1.022.705 

              189.668 
30.674 

socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

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

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

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

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

 
752.664 
16.700 
33.000 

 
          1.014.093 

8.440 
541.528 

 
86.376 

 
377.749 

  
1.029.051 

          1.029.051 
 
  

61.912 
36.530 

 
25.382 

 
              214.649 

214.649 
 

 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2019 

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

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

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

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

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

0 
 
 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Rebalans 
proračuna 2019 

v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 

                80.900 
               80.900  
              80.900  

   
 308.332   

             308.332 
             308.332 
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

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

 

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

 
-12.783 

 
   
   

 -227.432  
   
   

-214.649   
 
   
   

20.243 
   
   
 

 

2. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

 
2. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2019 
znašajo 5.000 EUR. 
 

3. člen 
(proračunski sklad) 

 
 13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2019 
oblikuje v višini 28.000 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 28.000 EUR 
župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. 
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet. 
 
Proračunski rezervni sklad v letu 2019 predstavljajo tudi na 
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena  za odpravo 
posledic po elementarnih nesrečah v višini 249.558,87 EUR. 
 

4. člen 
 
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2019 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko, 
72/2017 z dne 22.12.2017) ostanejo nespremenjene. 
 

5. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 410/2019                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 6. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
 

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 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 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na  
4. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel 
 

P R A V I L N I K  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini  Vransko za programsko 

obdobje 2018 - 2020 
 

 
1. člen 

 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Vransko za programsko obdobje 2018 - 
2020 (Uradne objave Občine Vransko št. 79/2018) se v 
drugem odstavku 1. člena na koncu alineje pika nadomesti s 
podpičjem ter doda nova druga alineja, ki se glasi: 
 
»- pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z 
dne 18. decembra  2013 o uporabi členov 107. in 108. 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), 
zadnjič spremenjeno  z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z 
dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 
1408/2013 o uporabi členov 107. in 108. Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013).« 
 

2. člen 
 
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina upravičencem 
pomoč po ukrepu iz 13. člena tega pravilnika dodeli tudi v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013.« 
 

3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih 
objavah Občine Vransko. 
 
Številka: 330-01/2018                         Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 6. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
5. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v 
Občini Vransko 

Na podlagi 21. 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) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, 
št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine 
Vransko na 4. redni seji  11. 6. 2019 sprejel 

P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 

Vransko 
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1. člen 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za 
novorojence družinam z območja Občine Vransko, določa 
upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za 
uveljavljanje dodelitve denarne pomoči. 

2. člen 

Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna 
denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini 
zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za 
pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. 

3. člen 

Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev 
novorojenca, če sta on in otrok državljana RS in imata stalno 
prebivališče v Občini Vransko.  

4. člen 

V primeru, če starša ne živita skupaj, pravico do denarne 
pomoči uveljavlja tisti od staršev, s katerim ima otrok 
prijavljeno skupno stalno bivališče v občini. Pravico do 
enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, 
ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega 
organa. 

5. člen 

Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s 
pisno vlogo na obrazcu, ki je priloga temu pravilniku, pri 
Občinski upravi Občine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.  

Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje 12 (dvanajst) 
mesecev po otrokovem rojstvu.  

Po preteku tega roka se vloga kot prepozno vložena s 
sklepom zavrže. 

6. člen 

V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno navesti naslednje 
podatke:  

– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča vlagatelja,  
– datum vložitve vloge,  
– naslov začasnega prebivališča vlagatelja (če obstaja),  
– državljanstvo vlagatelja,  
– številko osebne izkaznice vlagatelja, datum izdaje ter 
navedbo organa, ki je osebno izkaznico izdal,  
– ime in priimek novorojenca/ke,  
– datum in kraj rojstva novorojena/ke,  
– stalno prebivališče in začasno prebivališče novorojenca (če 
obstaja),  
– enotno matično številko novorojenca/ke,  
– davčno številko novorojenca/ke in  
– podatke o banki z navedbo številke transakcijskega računa 
vlagatelja na katerega se nakaže denarna pomoč.  

Vlogi iz prejšnjega člena mora vlagatelj priložiti naslednja 
dokazila:  

– kopijo izpiska iz rojstne matične knjige novorojenca,  
– kopijo potrdila o vpisu v davčni register novorojenca/ke 
(potrdilo izda pristojni Finančni urad),  
– akt pristojnega organa, s katerim je bil določen skrbnik (v 
primeru skrbništva) 

Kolikor vlagatelj vlogi ne priloži dokazil iz drugega odstavka 
tega člena, ravna pristojni organ po določbah 66. in 139. 

člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 

7. člen 

Višino denarne pomoči za vsakega novorojenca/ke po tem 
pravilniku določi Občinski svet s sklepom praviloma za vsako 
proračunsko leto posebej. Sklep se objavi v Uradnih objavah 
Občine Vransko. 

Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči še 
ni sprejet, velja v tekočem letu oziroma do sprejeta odločitve 
o novi višini pomoči, višina določena z zadnjim veljavnim 
sklepom.  

Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina 
Vransko iz proračuna. 

8. člen 

O denarni pomoči novorojencu/ki se odloči z upravno 
odločbo, najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge, 
ki jo izda občinska uprava na podlagi tega pravilnika.  

Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za 
uveljavitev pravice po določbah tega pravilnika, se vlagatelja 
pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v 
roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge ne 
dopolni, se le-ta kot nepopolna s sklepom zavrže.  

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba v pisni obliki ali 
podana ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal, v 
roku 15 dni po vročitvi odločbe. O pritožbi odloča župan 
Občine Vransko. 

9. člen 

Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja 
v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe. 

10. člen 

Občinska uprava lahko na podlagi mnenja patronažne službe 
ali pristojnega Centra za socialno delo odloči, da se denarna 
pomoč dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi 
otroka. Znesek v tej obliki pomoči je enak višini zneska 
enkratne denarne pomoči. 

11. člen 

Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z 
zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi 
neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega 
pravilnika. 

12. člen 

Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 132/2006. 

13. člen 

Ta pravilnik se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 1223/2019                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 11. 6. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
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J A V N A   N A Z N A N I L A 

6. Javno povabilo k dajanju predlogov za imenovanje 
dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in dveh članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja Občinskega sveta Občine Vransko na podlagi 23. 
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) in sklepa komisije z dne 17. 6. 2019 
objavlja  
 

J A V N O   P O V A B I L O  
k dajanju predlogov za imenovanje dveh članov 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
in dveh članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor 

 
 
1. V skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi in delovanju 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Vransko (Uradni list RS, št. 67/99) šteje Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pet članov, od katerih je eden 
predstavnik OŠ Vransko-Tabor, eden predstavnik Policijske 
postaje Žalec, eden predstavnik upravljavca občinskih cest, 
dva pa sta predstavnika krajevnih odborov in političnih 
strank. Mandat sveta traja štiri leta. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja vabi politične stranke, druge organizacije občanov 
in občane k posredovanju predlogov za imenovanje dveh 
članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz 
vrst krajevnih odborov (trškega in vaških odborov) in 
političnih strank.  
 
Člani krajevnih odborov (trškega in vaških odborov) so 
navedeni na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, 
na spletni povezavi  https://www.vransko.si/obcina-vransko-
2/obcinski-svet/trski-odbor-in-vaski-odbori/ 
 
Pisne predloge za imenovanje s priloženimi soglasji 
kandidatov posredujte na naslov Občina Vransko, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja, 
Vransko 59, 3305 Vransko ali na elektronski naslov 
obcina.vransko@vransko.si (v tem primeru naj bodo priloženi 
skenogrami soglasij kandidatov) do 31. 7. 2019. 
 
2. V skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-
Tabor (Uradni list RS, št. 43/00 in spremembe) šteje Svet 
zavoda OŠ Vransko-Tabor enajst članov. Dva od enajstih 
članov sta predstavnika Občine Vransko kot soustanovitelja 
javnega zavoda. Mandat sveta zavoda traja štiri leta. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja vabi politične stranke, druge organizacije občanov 
in občane k posredovanju predlogov za imenovanje dveh 
članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor – predstavnikov 
soustanovitelja javnega zavoda. 
 
Pisne predloge za imenovanje s priloženimi soglasji 
kandidatov posredujte na naslov Občina Vransko, Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja, 
Vransko 59, 3305 Vransko ali na elektronski naslov 
obcina.vransko@vransko.si (v tem primeru naj bodo priloženi 
skenogrami soglasij kandidatov) do 31. 7. 2019. 
 
Vransko, 28. 6. 2019 
                                                              Predsednica komisije: 
                                                                 Brigita Gosak l. r. 

Z A P I S N I K I 

7. Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta 

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

 
ki je bila v torek, 9.4.2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Peter Reberšek, Danilo 
Štante, Rafael Novak, Kristina Bogataj, Breda Čvan, Marjan 
Pečovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Nataša Juhart, 
Adrijana Ferme in Brigita Gosak 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman in 
Mateja Godler 
- ostali prisotni: UPI Ljudska univerza Žalec, Franja Centrih; 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Jolanda Železnik; 
Glasbena šola »Risto Savin » Žalec, Gorazd Kozmus; ZD 
»Jožeta Potrate« Žalec, Hana Šuster Erjavec; OŠ Vransko 
Tabor, Majda Pikl; Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Suzana Felicijan Bratož in  Energetika Projekt, 
d.o.o., Janko Drča 
- ostali opravičeno odsotni:  II. OŠ Žalec, Petra Pražnikar 
Petrovič 
-  mediji: VTV, Ksenija Rozman 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je umaknil 4. točko  predlaganega dnevnega reda: 
Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko, 2. 
obravnava in sprejem dnevnega reda ter predlagal naslednjo 
razširitev dnevnega reda; 

- za predlagano točko 13 Poročilo koncesionarja o 
poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe 
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 
2018, se uvrsti nova  dodatna točka 14, ki se glasi: 

14. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, 
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 39 
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev 
dnevnega reda z novo uvrščeno  točko. 
 
Sledilo je glasovanje o dopolnjenem predlaganem dnevnem 
redu: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 40 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko  z 5.2.2018 in 
zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko  z 26.2.2019 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko, 2. 
obravnava in sprejem 
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4. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora in 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Vransko, hitri postopek 
5. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ  ZD »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda 
za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018  
6. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje 
med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi  
7. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2018 
8. Financiranje političnih strank v obdobju 2019-2022 
9. Povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem 
volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 
10. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih 
učinkih za leto 2018 
11. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko v letu 2018 
12. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2018 
13. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
14. Tekoče zadeve 
14.1. Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje pri 
nabavi mulčerja 
14.2. Vloga Župnije Vransko za denarno pomoč pri 
obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi Sv. 
Mohorja in Fortunata v Stopniku 
14.3. Sofinanciranje hišnih priključkov v sklopu obnove 
LC 490112 Prapreče-Lipa, II. faza, v naselju Vologa 
15. Razno 
 
K točki 1  
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 5.2.2018 in 
zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z 26.2.2019 
 
Jože Matko je podal pripombo na zapisnik  2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, in sicer, da se v 
obrazložitev k obravnavani točki 7 doda zapis višine 
predloga povišanja ekonomske cene ter se zapiše kot sledi: 
Župan je ugotovil, da je bil predlog sklepa o povišanju cen 
programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine 
Vransko v višini 8,5 % zavrnjen. 
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi dopolnjenega zapisnika 2. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 5.2.2018: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 41 
Občinski svet Občine Vransko potrdi dopolnjen zapisnik 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z  
5.2.2018.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 1. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko, z 26.2.2019: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 42 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 1. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z 26.2.2019 v 
predloženem.  
 

K točki 5  
Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  univerze 
Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene 
šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-
Tabor, JZ ZD »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018  
 
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo 
predstavnikom javnih zavodov kot sledi: 

  
 UPI Ljudska univerza Žalec; obrazložitev je podala 
direktorica Franja Centrih. Po končani obrazložitvi je župan 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
Upi Ljudske  univerze Žalec za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 

 
 Medobčinska splošna knjižnica Žalec; obrazložitev je 
podala direktorica Jolanda Železnik. Po končani obrazložitvi 
je župan odprl razpravo, v kateri je sodeloval Peter 
Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec za leto 2018: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
 Glasbena šola »Risto Savin» Žalec; obrazložitev je podal 
ravnatelj Gorazd Kozmus. Po končani obrazložitvi je župan 
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
Glasbene šole »Risto Savin» Žalec za leto 2018: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
 II. OŠ Žalec; zaradi odsotnosti ravnateljice Petre Pražnikar 
Petrovič je obrazložitev podal župan, nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju II. 
OŠ Žalec za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 OŠ Vransko-Tabor; obrazložitev je podala ravnateljica 
Majda Pikl. Župan je pri obravnavi te točke obrazložil še 
predlog sklepa v zvezi z uporabo deleža presežka prihodkov 
nad odhodki Javnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor 
za poslovno leto 2018, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Jože Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
Osnovne šole Vransko-Tabor za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Sledilo je glasovanje o sklepu o uporabi deleža presežka 
prihodkov nad odhodki  Javnega zavoda Osnovna šola 
Vransko – Tabor za poslovno leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 43 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o uporabi 
63% deleža presežka prihodkov nad odhodki  Javnega 
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor za poslovno leto 
2018 v predloženem besedilu. 
 
 JZ ZD »Jožeta  Potrate« Žalec; obrazložitev je podala 
direktorica Hana Šuster Erjavec. Po končani obrazložitvi je 
župan odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 



URADNE OBJAVE Občine Vransko                                                                             Številka 87/2019 – 28. 6. 2019 
 

10 | S t r a n  

 

Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
JZ ZD »Jožeta  Potrate« Žalec za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
 Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko; obrazložitev je 
podala direktorica Suzana Felicijan Bratož. Župan je pri 
obravnavi te  točke obrazložil še predlog sklepa v zvezi 
uporabo presežka prihodkov nad odhodki JZ Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018, nato je odprl 
razpravo v kateri sta sodelovala Peter Reberšek in Jože 
Matko. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s poročilom o poslovanju 
JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2018: 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Sledilo je glasovanje predlogu  sklepa o uporabi presežka 
prihodkov nad odhodki JZ Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 44 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o uporabi 
presežka prihodkov nad odhodki JZ Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko za leto 2018 v predloženem 
besedilu. 
 
Po končanih obrazložitvah poročilo o poslovanju javnih 
zavodov za leto 2018 je župan ugotovil, da je bil sprejet 
naslednji sklep: 
Sklep št. 45 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročili o 
poslovanju Upi Ljudske  univerze Žalec, Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin » 
Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ ZD »Jožeta  
Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko za leto 2018. 
 
K točki 11  
Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko v letu 2018 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d. o. o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo v kateri so sodelovali Adrijana Ferme, Peter 
Reberšek in Sonja Cencelj. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom koncesionarja 
o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega 
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih 
površin na območju Občine Vransko v letu 2018: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 46 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na 
območju Občine Vransko v letu 2018. 
 
K točki 12  
Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2018 
 
Župan je predal besedo direktorju Energetike Projekt, d. o. o. 
Janku Drči, ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je 
odprl razpravo v kateri sta sodelovala Marjan Pečovnik in 

Nataša Juhart. Marjan Pečovnik je predlagal, da Energetika 
Projekt, d.o.o., na svoji spletni strani objavi telefonsko 
številko dežurne osebe na katero se uporabniki lahko v 
primeru okvar obrnejo. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s Poročilom koncesionarja 
o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe 
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
toplote na območju Občine Vransko v letu 2018: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 47 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2018. 
 
K točki 2  
Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Brigita Gosak 
 
- Podala je vprašanje glede ureditve krožnega križišča na 
regionalni cesti v naselju Čeplje. 
 
Župan je odgovoril, da bi bila možnost, da se v prihodnje 
krožišče preuredi tako, da se posadijo drevesa, v tem 
primeru bi bilo tudi vzdrževanje krožišča lažje. 
 
b) Sonja Cencelj 
 
- Povedala je, da se je v zvezi z ureditvijo iztokov na 
cestnem odseku lokalne ceste LC 490112 Prapreče-Lipa na 
njo obrnil občan, ki ga zanima, kdaj se bo problematika, ki se 
je pojavila v zvezi z iztoki, uredila. 
 
Župan je odgovoril, da bodo to zadevo morali urediti občani 
sami. 
 
c) Jože Matko 
 
- Podal je vprašanje, kdaj se bo pričelo z urejanjem 
makadamskih cest v občini. 
 
Župan je povedal, da se program ureditve 
makadamskih/gozdnih cest pripravlja, potrebno bo še izbrati 
izvajalca del. Dela bodo potekla tako kot vsako leto, gozdne 
cest se uvrstijo v program sanacije na dve leti ostale ceste, ki 
niso gozdne, se uvrstijo v program vsako leto. 
 
č) Breda Čvan 
 
- Podala je pisno pobudo občanke Brigite Brvar za čiščenje 
potoka »Kisovški graben« (pisna pobuda je priložena 
zapisniku). Povedala je še, da so se občani že večkrat obrnili 
na Agencijo za okolje v Celje, kjer so jim obljubili, da bodo ta 
potok tudi očistili, vendar se še do danes ni nič zgodilo, zato 
prosijo za urgenco s strani občine. 
 
Župan je odgovoril, da se bo zadeva posredovala na 
Agencijo RS za okolje, izpostavo v Celju in na Direkcijo RS 
za infarstrukturo. 
 
- Na predlog več občanov predvsem starejše generacije, je 
podala pobudo za izdelavo nadstreška pri mrliški vežici. 
 
Župan je odgovoril, da je bil načrt celovite ureditve mrliške 
vežice in pokopališča narejen že leta 2007, v skladu s tem 
načrtom je bilo urejeno parkirišče in njegova okolica. V 
kratkoročni plan  je zaradi večjega povpraševanja uvrščena 
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izdelava prostora za raztros pepela, žal pa za ureditev 
nadstreška oziroma paviljona za enkrat ni predvidenih 
sredstev. 
 
- Podala je vprašanje, kakšna je možnost prestavitve 
oglasnega panoja, ki stoji pred stavbo, kjer ima občina svoj 
sedež, saj naj bi ta zastiral pogled na samo stavbo in njeno 
okolico? 
 
Župan je odgovoril, da pano stoji na tem mestu, ker je tu 
najbolj frekventno mesto in zato služi svojemu namenu, tako 
tudi ni smiselno, da bi ga prestavili kam drugam.  
 
d) Adrijana Ferme 
 
- Podala je vprašanje, kdaj se bo postavila zaščitna ograja 
na cesti v Limovcah. 
 
Župan je povedal, da bo zaradi ne razpoložljivih sredstev za 
izvedbo del potrebno počakati na drugo polovico letošnjega 
leta. 
 
e) Danilo Štante 
 
- Postavil je vprašanje glede ureditve kanalizacije oziroma 
hišnega priključka na kanalizacijo na naslovu Vransko 32 A. 
 
Župan je povedal, da se v tem primeru pojavlja problem 
lokacije priključnega mesta na kanalizacijo. Občina ima v 
tem primeru pristojnost določiti novo priključno mesto, za 
drugo problematiko pa žal nima pristojnosti. 
 
f) Nataša Juhart 
 
- Podala je pobudo za postavitev dodatne označevalne table 
za prepoved sprehajanja psov na pokopališču Vransko. 
 
Župan je povedal, da se bo pobuda upoštevala in se bo tabla 
postavila. 
 
- Podala je pobudo za namestitev večjega števila košev za 
smeti, ob sprehajalnih poteh po celotni občini. 
 
Župan je povedal, da bo letošnja čistilna akcija izvedena v 
jesenskem času. Trenutno se pobiranje smeti ob cestah na 
območju celotne občine, izvaja v okviru probacijskih del, ta 
dela se izvajajo preko koncesionarja za vzdrževanje javnih 
cest, javnih poti in javnih površin. Postavitev dodatnih košev 
pa najverjetneje ne bi pomagala, saj večina ljudi odpadke 
mečejo iz avtomobilov. 
 
- Podala je vprašanje glede številnih  zapor avtoceste, ki jih 
izvaja DARS v času sanacije tunelov oziroma avtoceste, saj 
se ne normalo poveča promet na regionalni cesti, zato je 
predlagala, da bi DARS mogoče spremenil plan izvajanja del 
in ne bi hkrati zapiral obeh smeri avtoceste, v tem primeru bi 
bil tudi promet po regionalni cesti bolj sproščen. 
 
Župan je povedal, da sta s poslancem Aleksandrom 
Reberškom imela sestanek pri predstavnici Direkcije RS za 
infrastrukturo v Ljubljani, kjer je bilo obljubljeno, da DARS-u 
ne bodo izdalo soglasja za urejanje oziroma sanacijo 
tunelov, ne da bi na regionalni cesti pri uvozu za Vransko 
uredili krožišče, saj se največji problem pojavlja pri 
vključevanju v promet na regionalno cesto, vendar do danes 
še niso storili ničesar 
 
 
 
 
 
 

K točki 3  
Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne 
gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina v Občini Vransko, 2. 
obravnava in sprejem 
 
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o Odloku o podelitvi koncesije za 
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v 
Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 48 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina v Občini Vransko v predlaganem besedilu. 
 
K točki 4  
Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vransko, hitri 
postopek 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Sonja Cencelj, Jože Matko in Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Vransko po  hitrem postopku: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 49 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o določitvi 
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Vransko po hitrem 
postopku. 
 
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 50 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o določitvi 
takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora in nadomestila stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 6  
Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje 
med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je zadevo 
podrobneje obrazložila, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Adrijana Ferme in Peter Reberšek. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o potrditvi predloga sprememb 
občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob 
Savi: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 51 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o potrditvi 
predloga sprememb občinske meje med Občino Vransko 
in Občino Zagorje ob Savi v predlaganem besedilu. 
 
K točki 7  
Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2018 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Brigiti Gosak. 
Obrazložila je predlog sklepa, ki ga je komisija predlagala 
Občinskemu svetu v potrditev. Po zaključeni obrazložitvi je 
župan odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 52 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o podelitvi 
priznanj Občine Vransko za leto 2018 kot sledi: 

- plaketo Občine Vransko prejmejo: 
• Alojzija Hrastovec iz Zajasovnika – za vzorno in srčno 
opravljanje poklica medicinske sestre  
• Jasna Lazar z Vranskega – za vzorno in srčno 
opravljanje poklica medicinske sestre 
• Polonca Učakar z Vranskega – za vzorno in predano 
delo na področju vzgoje in izobraževanja 
• Jože Matko, starejši iz Sela pri Vranskem – za izjemen 
prispevek k ohranjanju sakralne kulturne dediščine 
• Štefan Pečovnik iz Prekope – za vzorno in srčno 
opravljanje poklica poštarja 
 

- priznanje Občine Vransko prejmejo: 
• Valerija Zupan z Vranskega – za predano delo na 
društvenem področju 
• Miran Pikl z Vranskega – za predano delo na področju 
čebelarstva 
• Dekliška vokalna zasedba Solo – za večletno uspešno 
delovanje na področju vokalne glasbe 
 
K točki 8  
Financiranje političnih strank v obdobju 2019-2022 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Brigiti Gosak, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o financiranju političnih strank v 
obdobju 2019-2022: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
 
Sklep št. 53 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
financiranju političnih strank iz proračuna Občine 
Vransko v obdobju 2019-2022 po naslednjem 
razdelilniku: 
Politična 
stranka 

Število 
dobljenih glasov 
na volitvah 
članov 
občinskega 
sveta 2018 

Število glasov za 
izračun 
financiranja 
političnih strank 

Financiranje iz 
proračuna 
Občine Vransko 
v EUR/leto 

Nova Slovenija 
– krščanski 
demokrati (NSi) 

868 609 1.516,33 

Slovenska 
demokratska 
stranka (SDS) 

821 526 1.309,67 

 SKUPAJ 1689 1135 2.826,00 

 
K točki 9  
Povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem 
volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Brigiti Gosak, ki 
je podala podrobnejšo obrazložitev ter predstavila poročila 
organizatorjev volilne kampanje o izbranih in porabljenih 
sredstvih za lokalne volitve 2018. Po končani obrazložitvi je 
župan odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o sklepu o financiranju političnih strank 
iz proračuna Občine Vransko v obdobju 2019-2022: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 54 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročili 
organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v 
Občini Vransko in sprejel sklep  o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje po naslednjem razdelilniku: 

za volitve članov občinskega sveta 

Organizator 
volilne kampanje 

Število 
dobljenih 
glasov 

EUR/dobljen 
glas 

Skupaj EUR za 
delno povrnitev 
stroškov volilne 
kampanje 

Nova Slovenija – 
krščanski 
demokrati (NSi) 

868 0,33 286,44 

Slovenska 
demokratska 
stranka (SDS) 

821 0,33 270,93 

SKUPAJ 557,37 

 

za volitve župana 

Organizator 
volilne kampanje 

Število 
dobljenih 

glasov 

EUR/dobljen 
glas 

Skupaj EUR za 
delno povrnitev 
stroškov volilne 

kampanje 

Slovenska 
demokratska 
stranka (SDS) 

769 0,12 92,28 

Arnold Marko 465 0,12 55,80 
SKUPAJ 148,08 

 
Povrnitev stroškov volilne kampanje se izvede na 
zahtevo organizatorjev volilne kampanje. 
 
K točki 10  
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2018 
 
Župan je podal obrazložitev,  nato je odprl razpravo v kateri 
ni nihče sodeloval.  
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Sledilo ja glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 55 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim 
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih 
za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
K točki 13  
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Vransko za leto 2019 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodelovala Sonja Cencelj.  
 
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi Letnega načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019: 11 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 56 
Občinski svet Občine Vransko potrdi dopolnitev Letnega 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Vransko za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
K točki 14  
Tekoče zadeve 
 
14. Turistični spominek Vranskega 
 
Župan je predstavil turistični spominek Vranskega in 
povedal, da je potekal javni natečaj, na katerega je prispelo 
deset predlogov štirih različnih avtorjev. Komisija je po 
zaključnem javnem natečaju pregledala prispele predloge ter 
jih na podlagi predpisanih meril tudi ocenila.  
Po zaključeni predstavitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o potrditvi turističnega spominka 
Vranskega: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 57 
Občinski svet Občine Vransko potrdi izbrani turistični 
spominek Vranskega ─ Schwentnerjev spominski set ─ 
nalivno pero in kazalo v leseni šatulji. 
  
14.1 Vloga Lovske družine Vransko za sofinanciranje pri 
nabavi mulčerja 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa, o sofinanciranje 
Lovski družini za  nabavo mulčerja: 11 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 58 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2019, za nabavo 
mulčerja Lovskemu društvu Vransko, namenijo sredstva 
v višini 50% nabavne vrednosti brez DDV,  in sicer 
1.161€. 

14.2 Vloga Župnije Vransko za denarno pomoč pri 
obnovi podrtega obzidja pri podružnični cerkvi Sv. 
Mohorja in Fortunata v Stopniku 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o sklepu za denarno pomoč pri obnovi 
podrtega obzidja pri podružnični cerkvi Sv. Mohorja in 
Fortunata v Stopniku: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 59 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se iz 
proračuna Občine Vransko za leto 2020, za obnovo 
podrtega obzidja pri podružnični cerkvi Sv. Mohorja in 
Fortunata v Stopniku, nameni 5.000€. 
 
14.3 Sofinanciranje hišnih priključkov v sklopu obnove 
LC 490112 Prapreče-Lipa, II. faza, v naselju Vologa 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je 
sodeloval Peter Reberšek. 
 
Sledilo je glasovanje o sklepu za sofinanciranje hišnih 
priključkov v sklopu obnove LC 490112 Prapreče-Lipa, II. 
faza, v naselju Vologa: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 60 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov Slapnik 
(Vologa 4) in Sedeljšak (Vologa 8) v skupni vrednosti 
10.053,95 €. 
 
K točki 15 
Razno 
 
Svetnica Adrijana Ferme je podala pobudo za sofinanciranje 
nakupa defibrilatorja s strani Občine Vransko, za naselje 
Limovce. 
 
Seja je bila zaključena ob  23.15. 
 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 9. 4. 2019 

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

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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KUHARSKO-VRTNARSKI KROŽEK PRIPRAVLJAL ZELENJAVNE PITE
Na majskem srečanju članov kuharsko-vrtnarskega krož-
ka smo se odločili, da pripravimo pito na malo drugačen 
način, in sicer špargljevo pito. Šparglje v tem času najde-
mo na vseh policah v trgovini, marsikdo pa jih goji tudi 
doma. Ker pa učenci niso najbolj navdušeni nad to zelen-
javo, smo pripravili še njim ljubšo sirovo pito, šunkino pito 
s sirom, korenčkovo pito ter špinačno pito. Po navadi sva 
z mentorico sproti razlagali recept in postopek priprave, 
na koncu pa so ga učenci zapisali. Tokrat pa je bilo malo 
drugače. Kuharji so morali po skupinah sami brati recept 
in po njem narediti testo ter maso za nadev. Za testo so 
zmešali moko, maslo, vodo in sol ter ga dali počivati v 
hladilnik. Medtem so zmešali jogurt, smetano, jajca, sir, 
začimbe in sestavino, za katero so se odločili. Blitvo za 
špinačno pito smo nabrali kar na šolskem vrtu, prav tako 
začimbe za vse ostale pite. Ker pa brez sladice seveda ne 
gre, so si učenci narezali različno sadje ter dodali sladoled 
in smetano. Med peko pit v pečici smo nekaj časa prežive-
li na šolskem vrtu. Visoke grede so polne slaka, zato smo 
jih očistili. Nasadili smo nekaj sadik paradižnika, paprike 

in zelišč, ki smo jih prejeli iz vrtca Polzela, ki je prav tako 
vključen v  projekt ITR Šolski ekovrt. Mi pa smo njim iz 
našega vrta dali por, ognjič, peteršilj ter nekatera seme-
na. Malo smo si vzeli časa tudi za igro in sprostitev. Tokrat 
so kuharji odšli s srečanja zares siti in zadovoljni.

Nataša Pečovnik

ČETRTOŠOLCI NAGRAJENI V PROJEKTU MISIJA: ZELENI KORAKI 
Učenci 4. a-razreda Osnovne šole Vransko-Tabor so v le-
tošnjem šolskem letu z mentorico Danijelo Jeršič sodelova-
li v projektih EKO-PAKET in Misija: Zeleni koraki, ki sta del 
nacionalnega programa Ekošola. Učenci so zbirali odpad-
no embalažo, razmišljali o tem, kako jo zložimo, ločujemo 
in odlagamo ter kateri novi izdelki nastanejo po recikli-
ranju. Iz odpadne embalaže so izdelali domišljijska vozila, 
med katerimi so tudi "zelena vozila", kar pomeni, da so 
narejena po načelih trajnostne mobilnosti. Njihovo razis-
kovanje in izdelki so se uvrstili med zmagovalce projekta, 

v katerem je letos sodelovalo kar 2.300 otrok, učencev in 
dijakov iz 125 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 
Projekt je namenjen raziskovanju, izobraževanju in oza-
veščanju o trajnostni mobilnosti. Likovni natečaj, tehnič-
no-grafično ustvarjanje in raziskovanje trajnostne mobil-
nosti v Misiji: Zeleni koraki je bilo zaokroženo z zaključno 
prireditvijo, ki je bila v torek, 4. 6. 2019, v SiTi Teatru v BTC 
v Ljubljani. Na dogodku so slavnostno razglasili rezultate 
projekta ter podelili nagrade in priznanja za najbolj ust-
varjalne, domiselne in zanimive izdelke. Naši učenci so bili 

ART IN MAKS V VRTCU
Poletje je prikorakalo v vsem 
svojem sijaju. Čudovito toplo 
torkovo dopoldne sta nam še 
dodatno popestrila policijska 
psa, sedemletni Art in petlet-
ni Maks, s svojima policistoma 
vodnikoma Nikolajem Zorcem 
in Boštjanom Ramšakom. Vod-
nika službenih psov sta nam 
prikazala sposobnosti in spret-
nosti svojih štirinožnih varo-
vancev, ki sta nas zelo zabavala 
in navduševala s svojo uboglji-
vostjo in znanjem. Poleg njunih 
veščin smo si lahko ogledali tudi 
vozilo z boksi, zaščitna oblačila 
in opremo vodnikov službenih 
psov, najbolj pogumni pa so oblačila in zaščitna sredstva lahko tudi preizkusili. Vsi smo si bili edini – polepšali in obo-
gatili so nam dan.

Renata Košica, dipl. vzg. 

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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nagrajeni s tretjim mestom v 
starostni skupini 2.VIO in prejeli 
priznanje ter praktično nagra-
do, ki jo bodo lahko uporabljali 
na šolskem igrišču v teh zadnjih 
šolskih dneh.   

Koordinatorica: Nataša 
Pečovnik

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE OBISKALI NOVINARSKO HIŠO DELO
V petek, 24. 5. 2019, je 6 učencev Osnovne šole Vran-
sko-Tabor odšlo v Ljubljano na ogled novinarske hiše 
Delo. Ogled je del nagrade v sklopu programa Ekošola in 
njihovega projekta Mladi poročevalci za okolje, ki so jo za 
prispevek Ekodneva prejeli v lanskem šolskem letu. 

Na delavnici so novinarji in sodelavci Dela predstavili, 
kako nastajajo prispevki, kakšna je struktura prispevkov 
ter kako pripraviti in izbirati fotogradivo. Veliko poudar-
ka je bilo na prilagajanju prispevkov družbenim omrežjem 
in njihovim sledilcem. Ogled medijske hiše Delo in nje-
nega arhiva, ki obstaja vse od leta 1969, ter delavnica, na 
kateri so učenci pridobili praktična navodila za pripravo 
prispevkov v prihodnje, sta izvrstna spodbuda, da izbolj-
šajo svoje praktično znanje ter da iz prve roke spoznajo 
novinarsko delo. 

Ekokoordinatorica: Nataša Pečovnik

SCHWENTNERJEVA HIŠA
Vrtec Vransko je že drugo leto vključen v pro-
jekt Turizem in v okviru tega spoznavamo 
našo bližnjo in malo širšo okolico. In v tisto 
najbližjo okolico vrtca sodi prav Schwentner-
jeva hiša, katere zunanjost je bila obnovlje-
na in je pred kratkim ponovno odprla vrata 
za svoje obiskovalce oz. »turiste«. Vsi, tako 
naši najmlajši kot tudi najstarejši otroci iz 
vrtca, smo vedoželjni pogledali v notranjost 
te mogočne stavbe in se prepustili besedam 
gospe Tanje, ki nas je s svojim pripovedovan-
jem ponesla v čas naših prednikov. 

Klavdija Konečnik

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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ČEBELE IN TURIZEM V VRTCU VRANSKO
ČRTASTA SRAJČKA IN DROB-
CENA KRILA V LONČKE IZ 
VOSKA BO MED NATOČILA. 

Le katera žuželka je to? Otroci 
v vrtcu to vedo: ČEBELA. 

V projektu TURISTIČNI 
SPOMINEK MOJEGA KRAJA 
smo sodelovale starejše sku-
pine vrtca Vransko. Izbrali 
smo si naslov PO VRANSKEM 
DIŠI. V našem oddelku smo si 
izbrali temo čebelarstvo in raz-
iskovali. Najprej smo si ogleda-
li čebele v različnih revijah in 
knjigah, prepevali pesmice in 
plesali. Odšli smo pogledat v 
okolico vrtca, če kje stoji kak-
šen čebelnjak in našli smo ga 
za šolskim igriščem. Gospod 
Ludvik Krajnc nam ga je z ve-
seljem razkazal in nam pove-
dal veliko stvari o življenju 
čebel. Ugotovili smo, da je med sladek in si z njim osladili čaj.  Pripravili smo si sadno solato in si jo osladili z medom. 
Zgnetli smo medeno testo in izdelali lectova srca ter jih okrasili. Lotili smo se tudi izdelave svečk iz satnic. Vse skupaj 
pa smo predstavili na stojnici vrtca, ki je bila 17. maja v trgu Vransko. Predstavile so se tudi druge skupine iz vrtca in 
naleteli smo na same pozitivne odzive, ki so nam dali zagon za naprej. Prav tako kot čebele pa tudi mi že pogrešamo 
sonce in tople dni. 

Oddelek 3-4 z Nado in Olgo

EKSKURZIJA V ROGATEC
Zjutraj smo se odpravili v Rogatec. Na avtobusu sem 
sedela z Mio. Ko sem pogledala ven, je bilo veliko njiv in 
hiš. Najprej je bila pot ravna, potem pa ovinkasta. 

Ko smo prispeli, smo najprej pojedli malico in potem od-
šli v delavnice. Najprej smo šli k čebelarki, tam smo nare-
dili svečo iz voska. Potem smo delali zapestnice iz ličja. 
Nazadnje smo delali kruh. Po delavnicah nam je gospa 
predstavila, kako so živeli ljudje nekoč in kaj so uporablja-
li. Šli smo tudi v trgovino, kupila sem si mucko. 

Kmalu smo se odpeljali na Jelenov greben. Tam smo jedli 
kosilo. Nazadnje smo šli v Čokoladnico z bonboni in čoko-
lado. Kupila sem si čokolado z bonboni. 

Na avtobusu sem skoraj bruhala, ampak na srečo nisem. 
Na avtobusu nam je gospa Polona prebrala pravljico Za-
ljubljeni grofič.

Lucija Novak, 3. b

 V sredo, 29. 5. 2019, smo šli na zaključno ekskurzijo. Pel-
jali smo se mimo Žalca, Celja, Štor, Šentjurja, Šmarja pri 
Jelšah, Rogatca. Naša končna postaja je bila Olimje. V 
Rogatcu smo imeli 4 delavnice. Prva delavnica je bila peka 
žulik, druga delavnica čebelarstvo, tretja izdelek iz ličja 
in četrta trgovina nekoč. Po delavnicah smo si ogledali 

Šmitovo hišo, potem gospodarska poslopja, kovačnico in 
vodnjak. Pred koncem smo si lahko še kaj kupili in potem 
smo se odpeljali na Jelenov greben. Tam smo pojedli kosi-
lo. Po kosilu smo zunaj hranili srne. Gospod je povedal, da 
če pride do bolezni pri samici, skoti bele srnjačke ali srne 
in vsak tak mladič je za klobase. Nisem videl nobenega 
jelena ali muflona. Po Jelenovem grebenu smo šli v čoko-
ladnico. Tam si je veliko učencev kupilo čokolade. 

Tjaž Bogataj, 3. a

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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PO VRANSKEM DIŠI …
Vrtec Vransko je vključen v več projektov, s katerimi otroci 
in vzgojiteljice pridobimo veliko novih izkušenj in spomi-
nov. Eden od teh je tudi projekt  Z igro do prvih turističnih 
korakov na temo Turistični spominek mojega kraja. Skozi 
celo leto smo z otroki spoznavali različne značilnosti kraja 
Vransko. Veliko časa smo posvetili tudi različni hrani, ki si 
jo lahko pripravimo iz sestavin, ki rastejo ali se pripravljajo 
na Vranskem, zato smo dali svojemu projektu naslov Po 
Vranskem diši … Spoznavali smo peko kruha, jabolčnega 
zavitka, mlečnih izdelkov, medenih dobrot in štrukljev. 
Otroci so pri tem aktivno sodelovali na različne načine. Z 

dobrotami, ki smo jih pripravili skupaj z otroki v vrtcu, smo 
se predstavili tudi na tržnici, ki je na Vranskem vsakega 17. 
v mesecu. Otroci so svoje izdelke ponosno predstavljali in 
ponujali različnim gostom. Na tržnici so bile aktivne vse 
skupine, obiskali pa so nas tudi naši najmlajši iz vrtca. Da 
smo imeli najbolj obiskano tržnico, smo poskrbeli tudi s 
plesom in glasbo. Ponovno smo pridobili dobro izkušnjo 
in veliko lepih spominov. Hvala vsem, ki ste nam pomagali 
pri pripravi in izvedbi. 

Otroci skupin 3–6 let z vzgojiteljicami

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor



36

V soboto, 25. maja, je Župnijska karitas Vransko organizirala vsakoletno ro-
manje na Brezje. Veseli smo bili velikega odziva, saj nas je romalo kar 54. Kot 
vsako leto so se nam tudi tokrat pridružili oskrbovanci »Našega doma« ter 
tudi nekaj mladih, kar nas še posebej veseli. 

Ko smo prispeli na Brezje, smo romarjem najprej postregli s kavo in pecivom. 
Čas do sv. maše je večina romarjev izkoristila za osebno molitev pred Mater-
jo Božjo. Pred odhodom proti domu smo imeli še čas za nakup spominkov.  
Romarji so skupaj z nami, prostovoljci Karitasa, poskrbeli za dobro vzdušje 
na avtobusu. Posebej smo hvaležni šoferju Iveku, ki vedno nesebično poma-
ga. Veseli in polni lepih doživetij smo si obljubili, da se čez leto ob tem času 
zopet srečamo pri materi vseh Slovencev, Mariji Pomagaj na Brezjah.

Anica Jagodič

ROMANJE STAREJŠIH NA BREZJE

V Prekopi je vsako leto najbolj živahno 
v maju, ko se na šmarnicah vsak dan od 
ponedeljka do sobote pri Vrbanovi kapeli 
dobimo mladi in malo manj mladi. Pogos-
to se nas ob šmarnični pobožnosti, kjer 
smo letos poleg molitve brali tudi zgodbe 
o misijonarju ob Nilu, zbere več kot tride-
set, saj se vaščanom pridružijo tudi neka-
teri Čepljani. Zelo nas veseli, da otroci radi 
obiskujejo šmarnice ... in potem vse leto 
čakajo, da bo ponovno maj, ko se zopet 
snidemo.

 Jerca Novak

ŠMARNICE V PREKOPI

Župnija Vransko te tudi letos vabi, da se nam pridružiš na 
poletnem oratoriju, ki bo potekal med 22. julijem in 26. ju-
lijem v prostorih OŠ Vransko-Tabor. Zahvalna sveta maša 
ob zaključku oratorija bo v farni cerkvi 28. julija ob 9. uri.  

Imaš moč, da se nam pridružiš?  
Izpolni prijavnico in jo v kuverti oddaj 
gospodu župniku v župnišču. 
Prijave možne do 14. julija 2019. 

Glavni junak letošnjega oratorija je  
PETER KLEPEC. 

V letu 2019 bo za oratorijsko temo spet na vrsti literarni ju-
nak. Navdušil nas je legendarni Peter Klepec. Razlogov za 
takšno izbiro je več. 

Peter Klepec je najprej slovenski junak, čigar zgodba je glo-
boko zakoreninjena v naših pripovedkah. Lahko rečemo, da 
pooseblja tisto najboljše v slovenskem narodu, ki je na videz 
majhen in slaboten, a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi 
katero koli velesilo. Vrednote, po katerih živi in se ravna, 
pa so temeljne krščanske vrednote: odpuščanje, zaupanje, 
vera, ljubezen, ponižnost, delo, pomoč bližnjemu ... 

Kratek povzetek zgodbe 

Peter je preprost, slaboten fantič brez očeta iz Osilnice, ki 
si služi kruh kot pastir. A zaradi njegove slabotnosti ga iz-
koriščajo drugi pastirji in si ga naredijo za pravega hlapca. 
V svoji stiski prosi Boga za moč, da bi se jih lahko obranil in 
Bog mu željo izpolni. Od takrat se pastirji in sovaščani bojijo 
njegovega maščevanja, toda Klepec jim odpusti in se odloči 
svojo moč uporabiti za to, da bo sebi in svoji materi ure-
dil njivo na prej neuporabni zemlji, da se bosta lahko sama 
preživljala. 

Nekega dne v vas pripotuje kraljevi sel, ki išče junaka, ki bi 
se bojeval z velikanskim bojevnikom napadajočih Tatarov 
in tako kraljestvo ubranil pred vojno. Peter se odloči, da 
bo kralju priskočil na pomoč. Velikana premaga in Tatare 
prežene, vendar kralj snede svojo besedo in odlaša s Klepče-
vo nagrado. 

Koliko časa bo trajala Petrova potrpežljivost in kako se bo 
njegova zgodba končala? Izvedeli bomo na ORATORIJU 
2019! :) 

(vir: uradna spletna stran Oratorij 2019) 

VABILO NA ORATORIJ 2019 – IMAŠ MOČ!

Iz življenja župnije
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Planinci PD Vransko smo v preteklih letih  spoznali narod-
na parka Paklenica in Risnjak, junija pa smo si ogledali še 
najstarejši in največji hrvaški narodni park Plitvička jezera. 

Za izlete v tujino v našem društvu že nekaj let vlada izred-
no zanimanje, tokrat se nas je na pot odpravilo kar 58. 
Ker se planinske ture običajno začenjajo v zgodnjih jutran-
jih urah, tudi tokrat ni bilo nič drugače, ob štirih smo bili 
polni pričakovanj, nameščeni v svojih sedežih na avtobu-
su, ki je takoj nato krenil na pot v smeri Rogatec-Karlo-
vac-Slunj. Tu smo se ustavili na parkirišču gostilne Feniks 
in si privoščili zajtrk iz prtljažnika, spili kavico ter vonjali 
naše popoldansko kosilo. Jagenčki in odojki so se namreč 
že vrteli na žaru.

Okrog 10. ure smo vstopili v park in tam ostali dobre štiri 
ure. Hlad jezerskih voda, ki v poletnih mesecih dosežejo 
tudi 23 stopinj Celzija, nas je blagodejno varoval pred le-

tošnjimi prvimi visokimi temperaturami. Sprehodili smo 
se ob jezerih različnih velikosti, barv, oblik ter globine in 
ob tem občudovali številne manjše in večje slapove, pred-
vsem največjega, ki se v padcu 78 m spušča preko skal in 
tvori skupaj s vodami Plitvičkega potoka ter vodami na-
jnižje ležečega jezera Novakovića Brod, začetek toka reke 
Korane.

Pred vrnitvijo domov smo se okrepčali s slastnim odoj-
kom in strnili vtise v sproščenem klepetu, ki se je nada-
ljeval tudi na avtobusu. Pred prihodom v Slovenijo smo se 
posladkali z dobrotami iz prtljažnika  in okusnim pecivom, 
s katerim so presenetile nekatere udeleženke izleta. V 
večernih urah smo se na AP Vransko poslovili dobre volje 
z željo, da se v tolikšnem številu kmalu spet srečamo.

PD Vransko

OBISKALI NARODNI PARK PLITVIŠKA JEZERA

Iz življenja društev
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Odbojkarska liga MOLOJADO je postala tradicionalen 
odbojkarski dogodek meseca maja in junija na treh ig-
riščih. Motnik, Ločica in Jakov dol so prizorišče napetih 
odbojkarskih bojev med moškimi in mešanimi dvojicami. 
Kar dvanajst mešanih in devet moških ekip je letošnjo se-
zono vsak torek, četrtek in petek prihajalo na igrišča in 
igralo odbojko v različnih vremenskih razmerah. Pari so 
zbrani iz različnih slovenskih krajev, od Domžal preko 
naših krajev do Mozirja. 

V petek in soboto, 14. in 15. junija, je bil zaključni turnir 
na igrišču na Ločici.  Pri mešanih parih sta zmago slavila 

Anja Jerman in Urh Port, drugo mesto sta osvojila Nives 
Horvat in Peter Pečovnik, tretje mesto pa sta si priborila 
Nina Grobelšek in Ivi Jerman. Pri moških dvojicah pa sta 
zmagala v rednem delu in na zaključnem turnirju Davor 
Zupančič in Aljaž Juvančič, drugo mesto v rednem delu 
sta osvojila Mitja Ribič in Peter Pečovnik, na zaključnem 
turnirju pa Dejan Matko in Bojan Štrajher. Tretje mesto v 
ligi in na zaključnem turnirju sta si priborila domžalska ko-
lega Robi Hrovat in Bojan Klemenc. Vsem igralcem iskrene 
čestitke za dobro igro. Gledalci smo uživali.

Maja Jerman, ŠRD Ločica

MOLOJADO 2019

V nedeljo, 9. 6. 2019, je v 
Braslovčah potekal prvi kvalifi-
kacijski turnir odbojke na mivki 
v štajersko-koroško-prekmur-
ski regiji. Naša dekleta so v svoji 
starostni kategoriji U16 dosegla 
odlične rezultate. V tekmovanju 
devetih ekip so zasluženo osvo-
jile prvo in drugo mesto. Prvo 
mesto je po napeti finalni tekmi 
osvojila dvojica Zoja Kalar in Rima 
Posedel. Drugo mesto sta osvojili 
Lara Jelen in Živa Šalej.  Športno 
društvo Ločica je tako osvojilo 
prve dobre rezultate na državni 
ravni.

Maja Jerman, ŠRD Ločica                                                                                                                           

PRVI USPEHI ZA ŠRD LOČICA NA DRŽAVNI RAVNI

Iz življenja društev
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Kultura, kulturne prireditve in do-
godki. Srce vsakega kraja, vsakega 
človeka. Vsaj tako bi naj bilo. Zato se 
tovrstnih dogodkov z odgovornost-
jo in poslanstvom lotevamo člani 
društva Livra. 

V petek, 17. 5. 2019, smo uprizorili 
premiero srednjeveške farse Ve-
likaška norost. Člani društva Livra 
smo tako podprli vseslovenski do-
godek Teden ljubiteljske kulture. 
Predpremiero smo zaigrali v domu 
sv. Rafaela. V prihodnosti nas čaka 
še nekaj ponovitev, tudi na Vran-
skem, kamor ste vljudno vabljeni.

Nuša Križnik

VELIKAŠKA NOROST

Na koncu nogometne sezone 2018/2019 je bila tudi letos odigrana tradicionalna 
nogometna tekma Vransko Vzhod : Vransko Zahod. Da ima dogodek svojo draž, 
potrjuje dejstvo, da se je letos dogodka udeležilo kar 59 igralcev oziroma igralk. 

Dogodek so otvorili osnovnošolci, ki so se po rednem delu razšli z neodločenim 
rezultatom. Po kazenskih strelih so bili bolj zbrani vzhodnjaki, ki so se tako veselili 
prve zmage. 

Takoj za njimi so na sceno stopile predstavnice nežnejšega spola, ki so se tudi 
letos zbrale v lepem številu. Po napetem dvoboju so na koncu tekme več moči 
pokazale zahodnjakinje, ki so slavile z rezultatom 3 : 1. Pokal tako ostaja na za-
hodni strani.  

TRADICIONALNA TEKMA VZHOD : ZAHOD

Nato je sledila še tekma moških, ki so se letos predstavili v novih dresih. Na odlič-
no pripravljeni zelenici in ob številnih gledalcih sta obe ekipi prikazali všečno igro. 
Ekipa vzhoda je v začetek tekme krenila silovito in hitro povedla s 3 : 0. Nato je 
zobe pokazala tudi zahodna stran, saj je rezultat uspela znižati na 3 : 2. Proti kon-
cu tekme pa so več želje pokazali igralci vzhoda ter na koncu slavili z rezultatom 
6 : 2. Pokal se tako po dveh letih seli na vzhodno stran.  

Dobro vzdušje pa smo z igrišča prenesli k "Sneti skiri", kjer smo si ob dobri hrani 
ter pijači ogledali finale lige prvakov. 

Nogometni klub Vransko 

Toplo junijsko dopoldne smo 
se sodelavci Karitas Vransko 
odpravili h gospe Vidi Završnik v 
Prapreče pri Vranskem, ki je na 
binkoštni praznik praznovala svoj 
90. rojstni dan. Ob sproščenem 
klepetu, zdravici in nekaj zapetih 
kiticah je čas druženja kar prehi-
tro minil. Ob prazniku gospe Vidi 
želimo še mnogo zdravja in bož-
jega blagoslova.

 Anton Eberlinc

ŽUPNIJSKA KARITAS 
NA OBISKU

Iz življenja društev
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Spoštovani, 

sporočamo vam spremembe v poletnem 
delovnem času naših enot. 

Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in 
Vransko bodo julija in avgusta zaprte ob 

sobotah, 

Občinska knjižnica Žalec bo julija in 
avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob 

sobotah, 

Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in 
Ponikva bodo zaprte julija. 

Krajevna knjižnica Šempeter bo zaprta od 
vključno 24. julija do 14. avgusta. 

Občinski knjižnici Prebold in Tabor ter 
Krajevna knjižnica Liboje bodo imele 

nespremenjen čas odprtosti. 

  

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse 
enote virtualne in tako z nekaterimi 
storitvami (rezervacije, podaljšave, 

uporaba elektronskih podatkovnih baz, 
iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur 

na dan prek našega spletnega naslova 
www.zal.sik.si .

Želimo vam prijetne počitnice in veliko 
bralnih užitkov.

POLETNI DELOVNI ČAS V 
MEDOBČINSKI SPLOŠNI 

KNJIŽNICI ŽALEC

Iz življenja društev / Ne spreglejte
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VSE, KAR JE DOBRO VEDETI O CIVILNI POROKI

Vsi, ki razmišljate o poroki, najverjetneje najprej 
pomislite na poročno obleko, poročni prstan, 
koga boste povabili na poroko, kje in kdaj se boste 
poročili ... Seveda je vse to zelo pomembno, vendar 
ne smete pozabiti na nekoliko manj prijetna opravila, 
in sicer na predhodno prijavo na upravni enoti. 
Kako poteka postopek prijave poroke?  

Poroko prijavite v matični službi na upravni enoti, 
kjer želite skleniti partnersko ali zakonsko zvezo. 
Z matičarjem se dogovorite za datum in uro med 
prostimi termini. Matičar vas ob prijavi opozori na 
pogoje za veljavnost zakonske oz. partnerske zveze 
in se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. V 
prijavi izjavite, da svobodno sklepate zvezo in da so 
izpolnjeni pogoji za njeno  veljavnost. V postopku 
prijave potrebujete veljaven osebni dokument. V 
primeru, ko bodo pri sklenitvi zveze prisotne tudi 
priče, je potrebno priložiti podatke o pričah (osebno 
ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Prisotnost 
prič namreč ni več potrebna, prav tako niso potrebni 
prstani. 
V primeru, da ste tujec in se želite poročiti, za prijavo 
potrebujete dokaz o tujem državljanstvu (potna 
listina ali potrdilo o državljanstvu), izpisek iz rojstne 
matične knjige, ki ne sme biti starejši od šest mesecev 
(na mednarodnem obrazcu, če sta državi podpisnici 
pariške ali dunajske konvencije o izdajanju izpiskov 
iz matičnih knjig), potrdilo, ki ga izda pristojni organ 
države, katere državljan ste, da ni zadržkov za 
sklenitev zakonske oz. partnerske zveze, in potrdilo 
o samskem stanu. Vse listine morajo biti prevedene v 
slovenski jezik in overjene v skladu z določili Zakona 
o overitvi listin v mednarodnem prometu. Overitev 
ni potrebna, če je partner državljan države, s katero 
je sklenjen dvostranski sporazum ali je podpisnica 
Haaške konvencije – zadostuje žig Apostille. 
Če bodoči zakonec oz. partner ne razume slovenskega 
jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze 
sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač. 
Kako, kje in kdaj poteka sklenitev zakonske oz. 
partnerske zveze? 

Možnih je več načinov izvedbe poročnih obredov, in 
sicer: 
• pred matičarjem in načelnikom upravne enote ali 

od njega pooblaščene osebe  (s pričama ali brez), 
• pred matičarjem in županom občine (s pričama 

ali brez) ali 
• samo pred matičarjem (s pričama ali brez). 

 Poročni obred poteka slovesno v posebej določenih 
uradnih prostorih. Upravna enota Žalec ima kot 
uradni prostor določen salon v Schwentnerjevi hiši 
na Vranskem, ki je bil nedavno prenovljen. Poleg tega 
so uradni prostori še Grad Komenda na Polzeli, Dom 
II. slovenskega tabora v Žalcu in prostori Upravne 
enote Žalec. 
Poročni obred lahko poteka tudi zunaj uradnih 
prostorov. Če želita bodoča zakonca oz. partnerja 
skleniti zvezo zunaj uradnih prostorov ali zunaj 
uradnega časa, določenega za sklepanje zvez, morata 
30 dni pred nameravano sklenitvijo zveze na upravni 
enoti vložiti vlogo in za to navesti razlog. Pomembni 
razlogi, ki opravičujejo sklenitev zunaj uradnih 
prostorov, so tisti, ki onemogočajo prisotnost 
bodočih zakoncev oz. partnerjev v uradnih prostorih 
(bolezen, starost, nepokretnost, zapor). Sklenitev 
zveze zunaj uradnih prostorov se izjemoma lahko 
dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti 
upravne enote, ki je pristojna za sklenitev zakonske 
zveze. 
Zvezo lahko sklenete med tednom na sedežu 
Upravne enote Žalec ob sredah med 10.00 in 16.30 
in petkih med 10.00 in 12.30. Ob sobotah se sklepajo 
zveze v uradnih prostorih med 10.00 in 19.00, vendar 
ne ob sobotah, ko je praznik in hkrati dela prost dan 
oz. drug dela prosti dan. 
Kar zadeva stroške sklenitve zakonske oz. partnerske 
zveze v uradnih prostorih so mladoporočenci 
oproščeni plačila upravne takse, medtem ko je za 
sklenitev poročnega obreda zunaj uradnih prostorov 
ali zunaj uradnega časa potrebno plačati stroške v 
znesku 170,00 evrov. Ostale stroške, ki so povezani 
s sklenitvijo poročnega obreda zunaj uradnih 
prostorov (najem prostora in dodatna ponudba), 
določijo lastniki prostorov, krijeta pa jih bodoča 
zakonca oz. partnerja. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 
Krajevnem uradu Vransko na telefonski številki 03 
703 28 20, ki je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in 
od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas pokličete tudi na 
sedež Upravne enote Žalec na številko 03 713 51 20 ali 
nam pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.  

Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Ne spreglejte
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Promet ustvarja kar četrtino vseh toplogrednih plinov v 
Evropi, zato bo od njegovega trajnostnega načrtovanja 
vse bolj odvisna tudi kakovost našega življenja. Eden od 
odgovorov za čas, ki prihaja in ga bo vedno bolj zazna-
movalo zmanjšanje zalog fosilnih goriv ter podnebne 
spremembe, je tudi električna mobilnost.

Korak v smeri električne mobilnosti je letos s postavitvi-
jo hitre polnilne postaje za električna vozila naredila tudi 
Občina Vransko. Z uspešno kandidaturo na javnem raz-

pisu Eko sklada za polnilne postaje za električna vozila v 
zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 
je pridobila 5.000 evrov nepovratne finančne spodbude. 

Polnilna postaja ePD DC20 je plod slovenskega znanja, 
saj jo je izdelalo podjetje Implera iz Slovenske Bistrice. 
Na polnilni postaji so na razpolago vsi standardni DC- 
in AC-priključki za polnjenje vseh vrst električnih vozil - 
CHAdeMO, CCS Combo, Mennekes in Schuko. Vrednost 
celotne investicije, ki predstavlja izdelavo projektne do-
kumentacije, izvedbo NN-priključka, plačilo omrežnine 
za priključno moč, nakup polnilne postaje, nakup in 
postavitev prometnega znaka ter označitev dveh 
parkirnih mest, znaša 16.599,96 evrov. 

Kmalu po postavitvi polnilnice se je izkazalo, da je loka-
cija neposredno ob avtocesti zelo privlačna za uporab-
nike električnih vozil v tranzitu, saj je število polnjenj 
močno preseglo pričakovanja. Brezplačno polnjenje na 
tako frekventni lokaciji bi pomenilo preveliko breme za 
občinski proračun, zato smo s 15. aprilom uvedli plač-
ljivo hitro (DC) polnjenje. Uporabnikom polnilnice se 
zaračunava strošek v kombinaciji porabljene električne 
energije in časa, ko njihovo vozilo zaseda polnilno mesto. 
Verjamemo, da bo takšen obračunski sistem dolgoročno 
sprejemljiv za uporabnike polnilnice, hkrati pa finančno 
vzdržen za občinski proračun, katerega bremenijo stroš-
ki omrežnine in prispevkov.    

Občinska uprava

KORAK V SMERI ELEKTRIČNE MOBILNOSTI

Z namenom povečanja prometne varnosti, še posebej 
varnosti najbolj ranljivih udeležencev v prometu – otrok 
in starejših, je Občina Vransko lani pred začetkom šolske-
ga leta ob vzhodni vpadnici v trg Vransko namestila pri-
kazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki ga je na podlagi javnega 
razpisa prejela v brezplačni 10-mesečni najem od Agencije 
za varnost prometa. 

Ob koncu šolskega leta na podlagi izmerjenih hitrosti 
ugotavljamo, da je prikazovalnik hitrosti služil svojemu 
namenu, saj je večina voznikov upoštevala opozorilo pri-
kazovalnika o omejitvi hitrosti. Povprečna izmerjena hi-
trost je bila v omenjenem obdobju tako 37 km/h. Žal pa 
hkrati ugotavljamo tudi, da so nekateri vozniki neodgovor-

ni in v območje omejene hitrosti – cono 30 zapeljejo tudi 
z več kot 100 km/h. Ob tem se verjetno ne vprašajo, kaj bi 
se zgodilo, če bi s takšno hitrostjo trčili v pešca, kolesarja, 
motorista, invalida, mamico z vozičkom … 

V pričakovanju, da bo prikazovalnik hitrosti sčasoma po-
trkal tudi na vest slednjih, bo Občina Vransko po zaključku 
brezplačnega najema le-tega odkupila in ga po potrebi 
tudi premeščala na druge lokacije v občini. 

Občinska uprava

PRIKAZOVALNIK HITROSTI ZA VEČJO PROMETNO VARNOST TUDI V PRIHODNJE

 Ne spreglejte
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Pogosto se za uporabo permanentnih lakov ali geliranja 
nohtov stranke ne odločajo, ker so mnenja, da bodo nohti 
po odstranitvi teh materialov uničeni. Pogosto prepričan-
je je,  da med uporabo nohti ne dihajo in da nikoli več ne 
bodo prišli nazaj v normalno (zdravo) stanje, v kakršnem 
so bili pred nanosom omenjenih materialov. Naj razbijem 
dva najpogostejša mita v zvezi s tem.

»Nohti dihajo« 

Zagotovo ste že kdaj 
slišale prijateljico, ki je 
rekla, da mora prene-
hati z uporabo perma-
nentnega laka ali po-
daljševanja nohtov, ker 
morajo spet malo zadi-
hati. Kaj je želela s tem 
povedati? Naj si nohti 
odpočijejo od umetnih 
mas ali da nohti dejans-
ko potrebujejo prost 
dostop kisika preko 

nohtne površine? Običajno pomeni slednje. Naj vam po-
jasnim, da nohti ne dihajo. Sestavljeni so iz odmrlih celic 
keratina, enako kot lasje. Če bi bili naši nohti in lasje živi, 
bi nas bolelo ob striženju in piljenju, vendar nas ne. Ker 
gre pri nohtih za mrtve celice, te ne potrebujejo kisika in 
ga tudi ne morejo vsrkavati. Kisik pa potrebuje nohtna 
posteljica, to je del nohta, na katerem leži noht. Ampak 
tudi tega procesa umetni materiali na nohtu ne zavira-
jo, saj nohtna posteljica kisik, ki ga potrebuje, pridobi iz 
krvnega obtoka, je namreč zelo dobro prekrvavljena. V 
nobenem primeru torej kisika niti noht niti nohtna plošča 
ne dobita iz zraka. Zato odstranjevanje umetnih materia-
lov, z namenom »dihanja« nohtov, da bi bili bolj zdravi in 
bi hitreje rasli, nikakor ni potrebno. 

Drugi problem, na katerega bi se želela osredotočiti, je: 
»Nohti se z uporabo umetnih mas zelo poškodujejo in 
tanjšajo«. Sam nanos umetnih mas skoraj ne vpliva na 
noht. Težava lahko nastane pri odstranjevanju. Zato vam 
svetujem,  da ste previdni pri tem, kdo odstranjuje umet-
ni material z vaših nohtov in na kakšen način. Nikakor ne 
počnite tega sami, pač pa obiščite kozmetični salon, za 
katerega ste prepričani, da vam v njem nohtne stilistke ne 

bodo uničile nohtov in najpomembneje –  pustite jim, da 
opravijo svoje delo. 

Kaj želim s tem povedati? Ko se odstrani umetni material 
z nohtov, so ti na otip mehkejši, kot so bili prej. Razlog je 
v tem, da če želimo, da nam umetni materiali obstojijo na 
nohtih dlje časa, je potrebno nohte zelo dobro razmastiti. 
V primeru, da je na nohtih še kaj maščobe, bo nanešen 
material že po dnevu ali dveh odpadel oziroma se sploh 
ne bo oprijel nohtov. Prav tako po nanosu laka ali umetnih 
mas maščoba in vlaga, ki ju proizvede naše telo, prehaja 
v nohtno ploščo (noht) počasneje, a ne skrbite, vaši nohti 
bodo po 12 urah ponovno takšni, kot so bil. Če so na vaših 
nohtih uporabljeni kvalitetni izdelki, prav tako pa je noht-
na stilistka, ki vam jih nanaša, ustrezno usposobljena, se 
vam ni potrebno bati, da bi se vaši nohti poškodovali. 

Katja Marn 

UMETNI MATERIALI NE POŠKODUJEJO NOHTOV

Obveščamo vas, da bo zaradi 
udora do nadaljnjega zaprt del 

hodnika za pešce v trgu Vransko 
pri objektu Vransko 45. 

Prosimo za razumevanje.

Občinska uprava

ZAPRT DEL HODNIKA ZA PEŠCE

Ne spreglejte
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Za Slovenijo in slovensko čebelarstvo je zelo pomemben 
produkt trajnostnega – zelenega turizma, čebelarski 
turizem. Čebelarstvo je v Sloveniji način življenja in če-
bele kot simbol čiste narave imajo pri Slovencih poseben 
status. Razvoj čebelarske turistične ponudbe v zadnjih 
letih predstavlja pomemben ključ k ohranjanju sloven-
skega čebelarstva, še posebej v zadnjih letih, ko je pride-
lava medu slabša. Z razglasitvijo svetovnega dne čebel 
pa je ta panoga postala pomembna tudi z gospodarske-
ga vidika drugih panog v Sloveniji, saj privablja mnoge 
turiste, ljubitelje narave in čebel. 

Slovenija je dežela čebelarjev, ima bogato čebelarsko 
tradicijo, čebelarski turizem je v vzponu, kar se kaže tudi 
na področju čebelarskih spominkov, ki predstavljajo iz-
jemnost naše dediščine. Nekateri spominki, kot so npr. 
panjske končnice, lectova srca, dražgoški kruhki, med in 
drugi izdelki iz medu, so že zastopani na našem trgu in 
so pogosto tudi del protokolarnih daril, saj so poveza-
ni z našo tradicijo, kranjsko čebelo in slovenskim čebe-
larstvom. Poleg teh na slovenskem trgu najdemo šte-
vilne ponudnike, ki ponujajo edinstvene, izvirne, ročno 
izdelane spominke iz naravnih materialov, povezane z 
zgodovino in kulturo določenega kraja ali države. 

Trenutni trendi na področju turizma in čebelarstva so 
naklonjeni čebelarskim spominkom in na trgu se pojav-
ljajo nove in nove ideje spominkov na področju čebe-
larstva.  S ciljem zbrati pestro ponudbo spominkov je 
Čebelarska zveza Slovenije v letu 2017 objavila natečaj 
za čebelarske spominke in darila, povezana s čebeljimi 
pridelki in izdelki, in objavila spletni katalog spominkov 
na področju čebelarstva, ki je dostopen na spletni strani 
http://www.czs.si/spominki/. Predloge spominkov za v 
e-katalog lahko ponudniki še vedno pošljejo na naslov 
Čebelarske zveze Slovenije in v primeru, da bo komisija 
ocenila primernost spominkov, bomo le-te dodali med 
ostale spominke. V spletnem katalogu boste našli opise 
različnih spominkov, ponudnike  in njihove kontakte. 

Poleg teh spominkov Slovenijo zaznamuje tudi med. Pri 
tem je potrebno izpostaviti prednosti, ki jih prinaša med, 
vključen v EU-sheme kakovosti: Slovenski med z zaščite-
no geografsko označbo in Kočevski gozdni med in Kraš-
ki med z zaščiteno označbo porekla. Pri tujih turistih 
je prepoznavnost EU-simbolov kakovosti zelo dobra in 
marsikdo se za nakup odloči prav zaradi teh simbolov, 
saj predstavljajo višjo kakovost. Poleg tega je iz samega 
imena razvidno poreklo, kar evropskemu potrošniku ve-
liko pomeni. 

Nakupovanje spominkov predstavlja nekaj zabavnega, 
iskanje nečesa, kar spominja na kraj potovanja, in tu-
ristom predstavljajo otipljiv dokaz doživetja obiskane 
dežele. Preko spominkov doživljajo kulturo dežele, 
se z njo povežejo. Zakaj Slovenije ne bi identificirali s 
čebelnjakom, tako kot Pariz identificiramo z Eifflovim 
stolpom? To, da svetovni dan čebel praznujemo na roj-
stni dan slovenskega čebelarja Antona Janša, je veliko 
priznanje ne samo slovenskemu čebelarstvu, temveč 
tudi Sloveniji.

Tanja Magdič, Čebelarska zveza Slovenije 

ZAKAJ NE BI SLOVENIJE IDENTIFICIRALI S ČEBELNJAKOM?

 Ne spreglejte
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1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko. 

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
1. OŠ Vransko-Tabor; 
2. športna društva in klubi za otroke in mladino, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
3. športna društva in klubi za odrasle, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
5. društva in klubi izven občine; 
6. drugi uporabniki. 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Športna dvorana se uporablja za naslednje namene: 
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna 
tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh; 
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev; 
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin; 
5. športno vadbo društev in klubov izven občine; 
6. prireditve občine Vransko; 

7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavnoglasbene prireditve 
in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko in z njim sklene pogodbo o najemu in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa 
oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom. 

3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport (www.zkts-vrans-
ko.si). 

4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 

Rok za oddajo prijav je od 1. 7. 2019 do 16. 8. 2019 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Zavod za 
kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Javni razpis za dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko v novem šolskem letu 2019/2020« z 
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 

5. DATUM ODPIRANJA VLOG 

Odpiranje vlog bo 19. 8. 2019 v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 

6. IZID JAVNEGA RAZPISA 

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 

7. INFORMACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko ter na spletni strani zavoda (www.zkts-vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v 
pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 

INFORMACIJE:  ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
   VRANSKO 134 
   3305 VRANSKO 
   TEL.: 041 238 749 ali 03 703 12 10 
   zkts.vransko@gmail.com, www.zkts-vransko.si 

   JAVNI RAZPIS  ZA DODELITEV TERMINA UPORABE POVRŠIN V ŠPORTNI DVORANI 
VRANSKO V NOVEM ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Ne spreglejte
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CENTER ZA POVEZOVANJE LOKALNIH PONUDNIKOV 
Namen projekta je vzpostavitev centra za spodbujanje inovativnega povezovanja lokalnih 
ponudnikov za skupen nastop na trgu, spodbujanje podjetništva in ustvariti pogoje za prodajo 
lokalno pridelane hrane, proizvodov, izdelkov domače in umetnostne obrti.  

Partnerji pri projektu so Občina Vransko, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, TD Gušt 
Tabor. 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

6. 7. 2019
 13.00 
16.00

ZAJČEVI DNEVI 
KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP

Zajčeva koča
Šnepov travnik

Društvo žena in deklet OT 
(031 762 324)

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

Lovska družina Tabor
(041 335 274)

7. 7. 2019
 9.00 ZAJČEVI DNEVI Zajčeva koča

Društvo žena in deklet OT 
(031 762 324)

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

13. 7. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

10. 8. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

Napovednik dogodkov -  JULIJ in AVGUST 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

5. 7. 2019
20.30

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
NOREIA: »IRSKA GLASBA Z NAGLASOM« Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

6. 7. 2019
9.00

ZELIŠČNA DELAVNICA NA MENINI 
S KATO LAŠTRO

odhod z Avtobusne postaje 
Vransko

DUTŽO Vransko
(041 760 678, 041 919 829) 

6. 7. 2019
20.00

Vranski poletni večeri 2019 
– oživimo kulturno dediščino
V KRALJESTVU ZLATOROGA,

FILM Z GLASBO ANDREJA GORIČARJA V ŽIVO

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

15. 7. 2019
8.00 IZLET UPOKOJENCEV odhod z Avtobusne postaje 

Vransko
Društvo upokojencev Vransko 

(031 494 833)

22.-26. 7. 2019
9.00-15.30

ORATORIJ 2019
»Imaš moč« OŠ Vransko-Tabor Župnija Vransko

(031 227 694)

25. 7. 2019
7.00-10.00 KRVODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko OO RK Vransko

3. 8. 2019
14.00

Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki
10. TRADICIONALNI MIRKOV MEMORIAL Športni park Ločica ŠRD Ločica pri Vranskem

(031 284 649)

10. 8. 2019
12.00 5. TURNIR MEŠANIH TROJK V ODBOJKI NA MIVKI igrišče na Limovcah Klub mladih Limovce

(040 556 698)

17. 8. 2019
10.00

Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki
JAKOV DOL 2019 igrišče Jakov dol ŠD Papagaji

(041 893 303)

18. 8. 2019
16.00

X. TRADICIONALNO TEKMOVANJE S STARIMI 
ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI pri Športni dvorani Vransko PGD Vransko

(041 856 946)

30. 8. 2019
20.30

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
BERLEJBEJ Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

31. 8. 2019
11.00 PIKNIK UPOKOJENCEV Gasilski dom  Vransko      Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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ŽELIMVeliki koncert

Kvatropirci & Klapa Kampanel

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
petek, 18. oktober 2019, 20.00

Vstopnice: mojekarte.si, eventim. si, ZKTŠ Vransko


