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                       11. 11. 2008 

      

VABILO ! 
 

Občina Vransko je sprejela operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v občini Vransko, ki se izvaja. V okviru priprav na izgradnjo fekalne 

kanalizacije in čistilnih naprav za naselja Čeplje, Prekopa in Stopnik  vas vabim na 

javno predstavitev idejnih zasnov: 

Za izgradnjo fekalne kanalizacije in male čistilne naprave Čeplje  

v sredo 12. novembra 2008, ob 20. uri  

v prostorih mlekarne v Čepljah! 

Za izgradnjo fekalne kanalizacije in male čistilne naprave Prekopa  

in fekalne kanalizacije in male čistilne naprave Stopnik  

v četrtek 13. novembra 2008, ob 20. uri  

v gasilskem domu v Prekopi! 

Na javnih predstavitvah bom predstavil idejno zasnovo izgradnje fekalne kanalizacije 

za posamezno naselje in idejno zasnovo umestitve malih čistilnih naprav v prostor! 

Lepo Vabljeni ! 

ŽUPAN 
Franc Sušnik 

 

 

 

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ZA LETO 2009 -  OBVESTILO STARŠEM 
 

Starše obveščamo, da je potrebno oddati VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2009 praviloma do 
15. novembra 2008. 

Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, se odda tudi VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA VRTCA ZA 
DRUGEGA IN NADALJNJE OTROKE IZ ISTE DRUŽINE, KI SO HKRATI VKLJUČENI V VRTEC (če starši ne 
uveljavljajo oprostitve za drugega in nadaljnje otroke, jim pravica do brezplačnega vrtca ni priznana). 

Pristojni občinski organ bo določil višino plačila za starejšega otroka v odstotku od cene  programa ter oprostitev 
plačila za mlajšega otroka in o tem izdal odločbo najkasneje do 31. januarja 2009.  
 

Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo in oprostitev plačila za mlajšega otroka 
uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo. 
 

Izpolnjeno vlogo (obrazec VRT/1) z vsemi zahtevanimi prilogami in vlogo za oprostitev plačila vrtca za drugega in 
nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, odda eden od staršev (vlagatelj): 
- v sprejemni pisarni Občine Vransko, Vransko 59, 
- v pisarni za družbene dejavnosti v Športni dvorani Vransko, Vransko 23 ali 
- v upravi Vrtca Vransko, Vransko 24. 

 

Vloge sprejemamo v času uradnih ur: 
- torek od 8.00 do 14.00, 
- sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, 
- petek od 8.00 do 13.00. 

Obrazce lahko dobite v upravi Vrtca Vransko,  na  spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (www.mss.gov.si) 
ali jih kupite v knjigarnah. 
Dodatne informacije na tel. 03 703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si. 

 

Suzana Felicijan Bratož, višja svetovalka II za družbene dejavnosti 
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 27. oktobra 2008, ob 19. uri v predavalnici 
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku): člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica 
Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Vladimir Reberšek, Maja Jerman, Ivan Bervar, Marjan Pečovnik-delno in 
Andrej Semprimožnik-delno; Občina Vransko: Franc Sušnik župan; Jadranka Kramar; Nadzorni odbor: Marija Jug, Peter 
Praprotnik, Janez Lencl; prisotni predstavniki javnih zavodov in gospodarskih družb: OŠ Vransko-Tabor: Majda Pikl, 
ravnateljica; II. OŠ Žalec: Danica: V. Veligošek, ravnateljica; ZD dr. J. Potrate Žalec: Marjan Golob; ENERGETIKA Vransko: 
Ludvik Krajnc; Opravičeno odsotni: ZKTŠ Vransko: Suzana Felicijan Bratož; SIPRO d.o.o. Žalec; Energetika Projekt d.o.o. 
Vransko; Regijsko študijsko središče Celje; GŠ R. Savin Žalec; Ostali prisotni: sredstva javnega obveščanja: VTV in TVC. 
 
Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta ob 19. uri prisotnih 9 članov, zato je 
seja sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda  z dodatno točko:  
Kadrovske zadeve: 

- imenovanje 2 predstavnikov občine Vransko v Svet JVIZ OŠ Vransko-Tabor; 
- imenovanje Trškega in vaških odborov; 

Predlog razširitve DR posreduje v razpravo. Razpravljati ne želi nihče. 
Nato posreduje celoten predlog  dnevnega reda v razpravo. K razpravi se ne priglasi nihče,  zato svetniki pristopijo h 
glasovanju za sprejem in potrditev predlaganega dnevnega reda, vključno z razširitvijo: 9 glasov ZA. 
 
Sklep št. 260: Soglasno se sprejme naslednji  
DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 30. 6. 2008, 5. izredne seje z dne 28. 8. 2008 in 6. 

izredne seje z dne  2. 9. 2008 
2. Prejeti odgovori na vložene pobude in vprašanja svetnikov iz prejšnjega obdobja in sprejem in obravnava novih 

pobud in vprašanj 
3. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Vransko za 1. polletje 2008 
4. Poročila o poslovanju javnih zavodov in gospodarskih družb v letu 2007: 
� ZKTŠ Vransko,  
� Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec,  
� Regijsko študijsko središče Celje,  
� II. OŠ Žalec,  
� Energetika Vransko, d. o. o.,  
� OŠ Vransko – Tabor,  
� UPI Ljudska univerza Žalec,  
� Medobčinska matična knjižnica Žalec,  
� Energetika Projekt, d. o. o.,  
� Glasbena šola Risto Savin Žalec,  
� Javno komunalno podjetje d. o. o. Žalec,  
� SIPRO, d. o. o. Žalec. 
5. Premoženjsko pravne zadeve 
6. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje 2 predstavnikov občine Vransko v Svet JVIZ OŠ Vransko-Tabor; 
- imenovanje Trškega in vaških odborov. 

7. Potrditev predloga sistemizacije  OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 2008/09 
8. Obravnava pritožbe Stanislava Cencen, Čeplje 28 
9. Razno. 
 
Ad1: Na predložene zapisnike 12. redne seje in 5. ter 6. izredne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h glasovanju 
za potrditev zapisnikov v predloženem besedilu: 

- za potrditev zapisnika 12. redne seje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti; 
- za potrditev zapisnika 5. izredne seje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti; 
- za potrditev 6. izredne seje: 9 glasov ZA, 0 proti. 

 
Sklep št. 261: Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 30.6. 2008 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 262: Potrdi se zapisnik 5. izredne  seje z dne 28.08. 2008 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 263: Potrdi se zapisnik 6. izredne seje z dne 02.09. 2008 v predloženem besedilu. 
 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Odgovori na vložene pobude: 
Svetniki se najprej seznanijo s pisnim odgovorom MP, Direkcije RS za ceste, Sektor za vzdrževanje in varstvo cest  in ge. 
Milene Mikelin, skrbnice premoženja ge. Lukman Lilijane: 
- Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Ljubljana, je obč. svet obvestil, da  bo pooblaščeni vzdrževalec državnih cest 
uredil karakteristični profil ceste tako, da bo uredil brežino in bankino ter postavil smernike; v kolikor pa bi se parkiranje 
tovornih vozil izven naselja še ponavljalo pa predlaga, da policija občasno ukrepa v skladu s svojimi pooblastili, oziroma, da 
lastnik zemljišča storilce prijavi kot motenje posesti. 
- ga. M. Mikelin  je  dne 24.9.2008 posredovala pisni odgovor, v katerem občinski svet seznanja, da bo nepremičnina last 
Lukman Lilijane dana v prodajo takoj po izbrisu prepovedi  odtujitve nepremičnine v zemljiški knjigi, oziroma prosi za 
čimprejšnji odgovor, ali je Občina Vransko še vedno zainteresirana za nakup. Občina Vransko je dne 26.9.2008 ge. Mikelin 
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posredovala dopis, v katerem sporoča, da ni zainteresirana za nakup nepremičnine, pozdravlja pa vsako spremembo stanja 
na tej nepremičnini. 
Vložene pobude in vprašanja svetnikov: 

1. Marjan Pečovnik-  pisno: 
- odvodnjavanje na cesti Brode-Tešova (Šoštar Franc, Vransko  prosi, da se čim prej zgradijo propusti) 
- oskrba z vodo (Lesjak Franc, Vransko prosi za pojasnilo in odgovor, kdaj bo rešena njegova oskrba s pitno vodo; 

prispevek za priključitev je namreč plačal že pred 2 leti; 
- kurjenje odpadkov (predlog, da se v Informatorju ponovno objavi opozorilo, da je prepovedano v naravi kuriti snovi in 

predmete, ki povzročajo smrad in onesnažujejo okolje ter, da je takšni odpadki sodijo in se lahko odlagajo v Zbirnem 
centru v Čepljah); 

Odgovore poda župan: 
- občina se že ves čas trudi zadevo rešiti, vendar neuspešno, saj noben lastnik zemljišča ne dovoli ureditve, za 

vgradnjo cca 250 m propustov pa trenutno ni potrebnih finančnih sredstev; 
- JKP je pred 1 letom označilo traso, ki jo je potrebno izkopati, da bo priključitev možno izvesti; JKP bo po izvedenih 

zemeljskih delih na stroške uporabnika položilo cevi in izvedlo priklop; ker to ni storjeno, seveda tudi priključitve na 
javni vodovod ni;  
Zaključek: Vprašanje se posreduje JKP Žalec s prošnjo za pisni odgovor. 

- Zaključek: pobuda je bila sprejela, opozorilo pripravi OU in ga objavi v naslednjem Informatorju ter na spletni 
strani občine. 

2. Vladimir Rančigaj: poda predlog, da se v trgu Vransko ponovno namesti ogledalo pri Štancar-ju. 
Zaključek: Pobuda je sprejeta in se posreduje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v obravnavo 
in pripravo mnenja oz. konkretnega predloga. 

3. Ivan Bervar: poda predlog za postavitev prometnega znaka »šolska pot« pred AP v Sp. Limovcah; 
Zaključek: Pobuda je sprejeta in se posreduje Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v obravnavo 
in pripravo mnenja oz. konkretnega predloga. 

4. Maja Jerman: na prošnjo staršev otrok iz Zaplanine poda pobudo, da se v Informatorju ponovno objavi opozorilo in 
obvestilo, da je prepovedano spuščanje psov brez nadzora lastnikov, še posebno pa na javnih površinah (cesta, pot); 
otroci se namreč zaradi teh dejanj močno prestrašeni in si ne upajo po izstopu iz šolskega avtobusa nadaljevati poti 
domov; 
Zaključek: pobuda je bila sprejela, opozorilo pripravi OU in ga objavi v naslednjem Informatorju  
ter na spletni strani občine. 

 
Ad3: Poročilo o izvrševanju proračuna občine Vransko za 1. polletje 2008: 
Obširno obrazložitev  oziroma celotno poročilo o izvrševanju proračuna občine Vransko za prvo polletje poda župan, ki pove, 
da je z izvajanem proračuna  zadovoljen. Nizka realizacija odhodkov je posledica izvajanja investicij v 2. polletju ter izpad 
načrtovane investicije vodovod Zaplanina , na prihodkovni strani pa bodo prihodki, ki smo jih načrtovali za odkup VŠD Vransko 
(sredstva MŠŠ in lastna sredstva iz naslova dolg. kredita) prav tako realizirani v 2. polletju. Ker gre v obe primerih za visoke 
zneske, je posledično nizka % realizacija normalna.  
Gradivo je bilo svetnikom v pisni obliki posredovano v mesecu avgustu 2008. 
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep, da se je seznanil s podanim poročilom. 
Po opravljeni predstavitvi župan odpre razpravo. V razpravi g. Praprotnik postavi vprašanje razlike med prihodki in odhodki na 
postavki VŠD Vransko in ne realizaciji vodovoda Zaplanina. Drugih vprašanj ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o 
predlogu sklepa: 
1. za sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA; 0 glasov proti. 
 
Sklep št. 264: Občinski svet občine Vransko se je seznanil s poročilom župana o polletnem izvrševanju proračuna 
Občine Vransko za leto  2008. 
 
Ad4: Poročila o poslovanju javnih zavodov in gospodarskih družb v letu 2007: 
Vsa poročila  javnih zavodov in gospodarskih družb so bila svetnikom in Nadzornemu odboru v pisni obliki posredovana v 
mesecu avgustu 2008. Zato župan predlaga, da se takoj odpre razprava ter po njej glasuje o predlogu sklepa, s katerim  se 
potrdijo predložena poročila. Predlog je bil sprejet. 
V razpravi so sodelovali: 

� ga. Majda Pikl, OŠ Vransko –Tabor, ki se občinskemu svetu najprej zahvali za vso podporo pri realizaciji programa in 
zahtevni investiciji Športne dvorane. Rezultati poslovanja za leto 2007 kažejo minimalen pozitiven rezultat na vseh 4 
enotah ob upoštevanju dodatnih sredstev občine za  pokritje negativnega rezultata na OE vrtec Vransko. Istočasno 
opozori na težave v tekočem poslovanju za 1. polletje 2008.  

� G. Marjan Golob, JZ Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec pove, da je zavod v celoti posloval pozitivno ter da je bil 
program v celoti realiziran, kljub kadrovskim težavam JZ. Zaradi izstopa Občine Polzela iz JZ in prej tudi Občine 
Prebold je nujno sprejeti ustrezen akt o novi organiziranosti in delitvi sredstev zavoda  in spremeniti  Statut. Apelira, 
da se k temu pristopi čim prej; 

� Ga. Danica V. Veligošek, II. OŠ Žalec, se zahvali občinskemu svetu za izkazan posluh tudi za otroke s posebnimi 
potrebami, katerih število narašča. Prav tako se še posebej zahvali za sofinanciranje, s katerim so lahko nabavili nov 
kombi za prevoz otrok ter istočasno prosi za soglasje k predlogu sistemizacije; 

� G. Ludvik Krajnc, Energetika d.o.o. Vransko pove, da je bilo poslovanje pozitivno ter da je v letu 2007 KIV Vransko 
postal solastnik  firme; 

� Aleš Roman  vsem predstavnikom JZ in GD čestita k pozitivnem poslovanju; 
V nadaljevanju predsednica Nadzornega odbora Marija Jug pove, da je NO poročila pregledal in da nima posebnih 
vprašanj.  
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa o seznanitvi s predloženimi poročili: 9 glasov ZA, 0 PROTI. 
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Sklep št. 265: Občinski svet občine Vransko se je seznanil s predloženimi poročili o poslovanju v letu 2007 naslednjih 
javnih zavodov in gospodarskih družb: 
ZKTŠ Vransko, Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec, Regijsko študijsko središče Celje, II. OŠ Žalec, Energetika 
Vransko, d. o. o., OŠ Vransko – Tabor, UPI Ljudska univerza Žalec, Medobčinska matična knjižnica Žalec, Energetika 
Projekt, d. o. o., Glasbena šola Risto Savin Žalec, Javno komunalno podjetje d. o. o. Žalec, SIPRO, d. o. o. Žalec. 
 
Ad5: Premoženjsko pravne zadeve: 
Kratko uvodno obrazložitev poda župan in opozori, da je za sprejem predlogov sklepov po poslovniku potrebna 2/3 večina  ter 
da je glasovanje tajno. Predlaga imenovanje volilne komisije za izvedbo glasovanja in ugotavljanje rezultatov. Predlogu ne 
nasprotuje nihče. V nadaljevanju stališče pristojnega odbora  za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami  do 
predlogov sklepov predstavi njegov predsednik,  Aleš Roman.  
Župan nato svetnike pozove k razpravi o predloženih sklepih. Ker nihče ne želi razpravljati, župan predlaga imenovanje volilne 
komisije v sestavi: Jelen Emil, predsednik; Aleš Roman, član; Anica Medvešek, članica in poda predlog na glasovanje: 9 
glasov ZA. 
 
Sklep št. 266: Imenuje se Volilna komisija v sestavi: 

1. Jelen Emil, predsednik; 
2.  Aleš Roman, član;  
3. Anica Medvešek, članica. 

 
Predsednik VK nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta.Seja je nato prekinjena.  
Volilna komisija opravi štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik poda zapisniške 
ugotovitve opravljenega glasovanja (zapisnik VK je priloga temu zapisniku), s katerimi ugotavlja, da je: 
       1. predlog:       SPREJET  
       2. predlog:       SPREJET 
       3. predlog:       SPREJET 
       4. predlog:       SPREJET 
       5. predlog:             NI  SPREJET 
       6. predlog:       SPREJET 
 

Sklep št. 267: Sprejme in potrdi se nakup zemljišča, last Filač Jakoba in Nenada, Attemsov trg 12, Gornji grad, ki je v 
naravi  asfaltna LC 490261 priključek na AP  Vransko, nepremičnina parc. št. 158/8,  v izmeri 108 m2, 158/6, v izmeri 
246 m2, 159/8, v izmeri 175 m2 , vse k. o. Vransko, po skupni tržni vrednosti nepremičnine  28.254,00 EUR.  
 

Sklep št. 268: Sprejme in potrdi se nakup zemljišča, last Pečovnik Emilije, Vransko 130, ki je v naravi  asfaltna JP 
992741  Trg - Bloki, nepremičnina parc. št. 24/3, k. o. Vransko, cesta  v izmeri 315 m2, po  tržni  vrednosti 
nepremičnine 16.800,00 EUR.  
 

Sklep št. 269: Sprejme in potrdi se odprodaja zemljišča po ceni 54 €/ m2, 
- Bevk Dragici, parc. št. 775/5, 775/1 in 345/2, k.o. Vransko, v skupni izmeri 177 m2, 
- Semprimožnik Otu, parc. št. 775/4, k.o. Vransko, v skupni izmeri 64 m2, 
- Filač Jakobu, parc. št. 345/1, 775/3, k.o. Vransko, v skupni izmeri 170 m2. 

 

Sklep št. 270: Prične se postopek  prenosa zemljišča parc. št. 1466/23, 1466/6, 1466/17, k.o. Prekopa, ki je v naravi 
cesta z pločnikom »Prekopski zavodi«  po ceni 5 €/ m2  od investitorja Investa ing. d.o.o. na Občino Vransko. 
 

Sklep št. 271: Ne sprejme se predlog za nakup zemljišča, last Maček Antona in Marije, Vransko 113, ki je v naravi  
asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari grad, nepremičnina parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, cesta  v izmeri 928 m2, po skupni  
tržni  vrednosti nepremičnine 33.315,20 EUR.  
 

Sklep št. 272: Sprejme in potrdi se nakup zemljišča parc. št. 113/4, k. o. Vransko, cesta v izmeri 11 m2,  last Zupan 
Valerije, Vransko 38 a, v skupni vrednosti 600,00 EUR in parc. št. 112/2, k.o. Vransko, v izmeri 89 m2 , last Sonje 
Jovanović, Smrekarjeva ul. 4, Celje, v  skupni vrednosti 4.840,00 EUR. 
 

V nadaljevanju so svetniki v okviru premoženjsko pravnih zadev obravnavali še en predlog in vlogo in sicer: 
1. predlog lastnice Marije Jožefe Jenko, Škofja Loka  za zamenjavo zemljišč parc. št. 1113/5 in 843/3  k.o. 
   Prekopa (cesta) s parc. št. 1610/8 k.o. Prekopa  (travnik) last občine Vransko in   
2. vlogo Petre, d. o. o. - za odkup dela parc. 1610/6, k. o. Prekopa (pot), last občine Vransko, ter po razpravi z glasovanjem: 9 
glasov ZA in 0 proti za 1. predlog in 9 glasov ZA in 0 proti za 2. predlog odločili kot sledi: 
 

Sklep št. 273: Prične se postopek  za zamenjavo zemljišč parc. št. 1113/5 in 843/3, k. o. Prekopa (cesta), last Marije 
Jožefe Jenko iz Škofje Loke , s parc. št. 1610/8 k.o. Prekopa  (travnik) last občine Vransko.   
 

Sklep št. 274: Prične se postopek za odprodajo dela parc. 1610/6, k. o. Prekopa (pot), last občine Vransko, podjetju 
Petre, d. o. o.. 
 

Ad6: Kadrovske zadeve: 
6.1. imenovanje 2 predstavnikov občine Vransko v Svet JVIZ OŠ Vransko-Tabor; 
6.2. imenovanje Trškega in vaških odborov; 

 

6.1. Na pisni predlog Sveta VIZ OŠ Vransko-Tabor za imenovanje 2 predstavnikov soustanoviteljice Občine Vransko v Svet 
zavoda je bil izveden postopek dajanja predlogov za imenovanje kandidatov , skladno z 18. členom Odloka o ustanovitvi JVIZ 
OŠ Vransko-Tabor,  ki je odprt še do tega trenutka, zato župan pozove člane obč. sveta k vložitvi morebitnih dodatnih 
kandidatur. Ker dodatnih kandidatur ni župan v nadaljevanju pove, da do pričetka seje bili vloženi trije (3) predlogi (SDS,   SD 
in predlog župana) za 3 kandidate, izmed katerih se za izvolitev oz. imenovanje odloči skladno s poslovniškimi določili na 
tajnem glasovanju. Zato predlaga, da že imenovana komisija pod 5. točko dnevnega reda izvede tudi to odločanje. Ker 
predlogu nihče ne nasprotuje, predsednik E. Jelen svetnikom razdeli glasovnice. 
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Po opravljenem tajnem glasovanju predsednik komisije občinski svet seznani z zapisniško ugotovljenim izidom, da sta 
največje število glasov prejela kandidata Suzana Felicijan Bratož in Vladimir Reberšek ter predlaga občinskemu svetu njuno 
imenovanje.  
 

Sklep št. 275: Občinski svet občine Vransko za naslednje 4-letno mandatno obdobje v Svet JVIZ OŠ Vransko-Tabor 
imenuje naslednja predstavnika Občine Vransko: 

1. Felicijan Bratož Suzano, Jeronim 8, 3305 Vransko in  
2. Reberšek Vladimirja, Brode 24 c, 3305 Vransko. 

 

6.2. Župan v obrazložitvi predlogov za imenovanje vaških in trškega odbora  poudari, da kljub 3 javnemu pozivu za 
imenovanje manjkajočih odborov zaradi ne vloženih predlogov do sedaj le to ni bilo možno, je pa njihovo imenovanju 
nujno za normalno delo ostalih organov. Zato občinskemu svetu predlaga, da potrdi predložen predlog. Glasovanje o 
predlogu: 10 glasov ZA, 0 proti. 

 

Sklep št. 276: Potrdi se imenovanje naslednjih 5-članskih vaških odborov in trškega odbora v sestavi: 
1. Trški odbor Vransko : 

- Bogataj Vinko, Vransko 110 b, 3305 Vransko,  član, 
- Golobič Štefan, Vransko 197, 3305 Vransko, član, 
- Peklar Irena, Vransko 12, 3305 Vransko, članica, 
- Granda Dani, Vransko 95 a, 3305 Vransko, član, 
- Učakar Rafael, Vransko 157, 3305 Vransko,  član. 

 

2. Vaški odbor Zajasovnik: 
- Hrastovec Anton, Zajasovnik 16, 3305 Vransko, član, 
- Hrastovec Maks, Zajasovnik 20, 3305 Vransko, član, 
- Hrastovec Miran, Zajasovnik 19, 3305 Vransko, član,  
- Novak Rafael, Zajasovnik 14, 3305 Vransko, član, 
- Šinkovec Gorazd, Zajasovnik 17, 3305 Vransko, član. 

 

3.  Vaški odbor Limovce: 
- Ferme Gotard, Limovce 7 a, 1222 Trojane, član,  
- Cukjati Anton, Limovce 14, 1222 Trojane, član, 
- Ferme Milan, Limovce 4, 1222 Trojane, član, 
- Ferme Silvo, Limovce 15, 1222 Trojane, član, 
- Hrastovec Alojz, Limovce 1, 1222 Trojane, član. 

 

4. Vaški odbor Brode - Selo: 
- Ocvirk Jure, Brode 9 a, 3305 Vransko, član, 
- Vitanc Bogdan, Brode 3, 3005 Vransko, član, 
- Denžič Darko, Brode 25 a, 3305 Vransko, član, 
- Pečovnik Andrej, Brode 10 b, 3305 Vransko, član, 
- Reberšek Hinko, Selo 7 a, 3305 Vransko, član. 

 

5. Vaški odbor Prekopa : 
- Savinek Rudi, Prekopa 22, 3305 Vransko, član,  
- Karničnik Igor, Prekopa 21, , 3305 Vransko, član, 
- Hrastovec Franci, Prekopa 46, 3305 Vransko, član,  
- Brišnik Matej, Prekopa 26 b, 3305 Vransko, član,  
- Roter Iztok, Prekopa 30, 3305 Vransko, član. 

 
Ad7: Potrditev predloga sistemizacije  OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 2008/09: 
Obrazložitev poda ravnateljica Majda Pikl. Na predlog ni pripomb, zato sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 9 glasov 
ZA, 0 glasov  proti. 
 

Sklep št. 276: Potrdi se predložena sistemizacija OŠ Vransko –  Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 2008/09. 
 

Ad8: Pritožba Stanislava Cencen, Čeplje 28: 
Župan pove, da zadeve oz. napisanih obtožb na njegov račun ne bo komentiral, želi pa, da je občinski svet  z njimi kot tudi 
celotno vsebino pritožbe seznanjen ter jih istočasno seznanja samo z dejstvom, da je investitorju poligona – Centra varne 
vožnje, to je AMZS v pogodbi določeno, da je dolžan v roku 6 mesecev na omenjenem območju urediti odvodnjavanje. 
Zaključek: 
Občinski svet se je seznanil s pritožbo Cencen Stanislava, Čeplje 28, Vransko, o njej pa nima namena razpravljati ali 
odločati. 
 

Ad9: Razno: 
- župan poda informacijo o  izvedenem sestanku Vaškega sveta Male Prapreče, ki se ga je udeležilo 12 predstavnikov 

iz skupaj 13 gospodinjstev tega območja in na katerem so med drugim obravnavali problematiko tega območja z 
vidika pritožb sovaščana Mira Mlakarja predvsem v zvezi z dejavnostjo, ki jo na območju Podgrada izvaja lastnik 
zemljišč Dejan Zorko, kar je  po njegovem mnenju moteče za  okolje in prebivalce; konkretnih zaključkov ali 
sporazuma ni bilo možno doseči, saj vseh ostalih prebivalcev dejavnost ne moti, g. Mlakar pa vztraja pri svojih 
zahtevah; 

- seznani prisotne s komemoracijo dne 30. 10. 2008 na Gorici s povabilom za udeležbo. 
-  

Seja je bila zaključena ob 21.15. uri. 
 
Zapisala: Jadranka Kramar              ŽUPAN: Franc Sušnik 
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JAVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV 
 

Zaradi neupoštevanja že objavljenega opozorila Občina Vransko ponovno javno opozarja vse lastnike psov, da so 
skladno s 6. členom Odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Ur. l. RS. št. 2/92) dolžni upoštevati določbe 
o prepovedi: 
 
- PUŠČATI POPADLJIVEGA PSA ALI DRUGO ŽIVAL ZA OGRAJO, KI JO LAHKO PRESKOČI IN OGROZI LJUDI; 

- PRIKLENITI GA NA PROSTOR, S KATEREGA LAHKO VZNEMIRJA IN MOTI LJUDI NA JAVNEM PROSTORU; 

- PUŠČATI PSA NA JAVNIH POVRŠINAH (LOKALNIH CESTAH, JAVNIH POTEH) BREZ NADZORA.  
 

VSE LASTNIKE PSOV HKRATI OPOZARJAMO, DA SO DOLŽNI POČISTITI IZTREBKE. 
      

 

OBVESTILO  - KMEČKA TRŽNICA! 
 

Vsako drugo in četrto soboto v mesecu bo od 8.00 do 12.00 delovala kmečka tržnica v trgu Vransko. Dobrote iz kmetije 
(kruh iz krušne peči, skuto in domač sir) bo ponudila Marija Skok iz Črete.    
Vabimo tudi ostale zainteresirane ponudnike kmečkih dobrot in pridelkov, da ponudijo svoje pridelke in proizvode na 
kmečki tržnici.  
 

Vljudno vabljeni na obisk kmečke tržnice! 
 

 

KOŠARKARSKI KLUB VRANI VRANSKO 
 

V oktobru smo Vrani Vransko pričeli s prvenstvom. V prvem krogu smo na Vranskem gostili ekipo Nazarje in proti lanskoletnimi 
drugoligaši vknjižili zmago. Po prvem krogu smo tako zasedali prvo mesto v skupini CENTER. V naslednjem krogu so na Vransko prišli 
igralci Kranjske gore. Vrani smo s pomočjo odličnega občinstva gladko zmagali. Potrebno je omeniti tudi lepo gesto Vranskih 
nogometašev, ki so na tekmo prišli sredi drugega polčasa in z bučnim navijanjem ponesli košarkarje do druge zaporedne zmage. 
 
 

 

REZULTATI: 
 

1. krog:  VRANI VRANSKO 69 : NAZARJE 42 
 

2. krog:     VRANI VRANSKO 78 : KRANJSKA GORA 54 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NASLEDNJA DOMAČA TEKMA:  
sobota, 29. 11. 2008, ob 19.00 v Športni dvorani Vransko 

 

VRANI VRANSKO :  ŠENČUR mladi 
 

 
 

KOŠARKARSKA ŠOLA VRANI VRANSKO 
 

VABLJENI VSI OSNOVNOŠOLCI IN OSNOVNOŠOLKE 
 

 Termini:   PONEDELJEK  14.30-16.00  Športna dvorana Vransko 
        PETEK  15.00-16.00  Športna dvorana Vransko 

 

Treningi so brezplačni. 
 

 
AEROBIKA v Športni dvorani Vransko 
 

  PONEDELJEK: 
 TNZ AEROBIKA: (trebuh, noge, zadnjica): 19.00-20.00 

 STEP AER.+TNZ AEROBIKA (trebuh, noge zadnjica): 20.15-21.15 
 

TOREK: 
     AEROBIKA 50+: 18.00-19.00      STEP AEROBIKA: 19.15-20.15 

          

        SREDA: 
 KLASIČNA AER.+TNZ AEROBIKA.(trebuh, noge, zadnjica): 19.00-20.00 
  

 ČETRTEK: 
 PILATES: 19.00-20.00 !!!!!    PILATES: 20.15-21.15 !!!!! 

 
 

Za več informacij pokličite na telefon: 041 204 325 (Suzana) 
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NAMIZNI TENIS V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
 

               TERMINI:  torek od 18.30. do 20.00 (1,5 ure) 
   četrtek od 17.00 do 20.00 (3 ure) 

 
Cena: 8 EUR/2 osebi (izposoja mize, dveh loparjev in žogice za 1 uro) 

 
FUNDACIJA ZA ŠPORT IN ZKTŠ VRANSKO 

 

Urnik aktivnosti: 
NOVEMBER:    15. 11. 2008 KOŠARKA   22. 11. 2008 NOGOMET            
DECEMBER:     6. 12. 2008 PLEZANJE   21. 12. 2008 AEROBIKA 

 
Vse aktivnosti se izvajajo v Športni dvorani Vransko, med 10.00 in 12.00. Vabljeni osnovnošolci in srednješolci! 

 
ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 

 
Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto 

pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo  

na pomoč. Da priskočimo in to s »športno zabavo« za rojstni dan!  

 
INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko 

Tel: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749, faks: 03 703 12 15 

 
 

    NOGOMETNI KLUB VRANSKO   

Vransko 24, p. p. 15, 3305 Vransko 

D.Š. :98320343; TRR: 06000-0049682050; Tel. : 03 5725 198,  041 577 105 
 

                                                                   
 

KONČAN JESENSKI DEL SEZONE V NOGOMETNIH LIGAH 
 

S koncem meseca oktobra so se končala tudi tekmovanja v Medobčinskih nogometnih ligah ,izjema je le tekmovanje 
mladincev, kjer bo zadnji krog odigran v prvem novembrskem vikendu. Naše ekipe so dostojno zastopale barve našega 
kluba, saj so štiri selekcije v samem vrhu prvenstvenih lestvic, škriplje le pri selekciji U-12 in U-14, pozna se velika 
generacijska luknja letnikov 94 do 96, ki se je nakazovala že v prejšnjih letih, stanje pa se je še poslabšalo z prenehanjem 
vadbe nekaterih, ki bi morali biti nosilci igre v svojih selekcijah. No fantje, ki so ostali so vseeno pridno vadili in proti 
koncu jesenskega dela so se že enakovredno kosali s svojimi vrstniki iz drugih klubov. 
Da se bo stanje izboljšalo v prihodnjih sezonah pa nakazujejo naši najmlajši, selekcija do 10 leta starosti, ki je jesenski 
del končala brez poraza. Tudi vpis novih članov v selekciji do osmega leta je obetajoč, saj trenutno nogometno abecedo 
spoznava približno 12 otrok, mlajših od 8 let. 
Situacija v kategorijah kadetov in mladincev je bistveno boljša, kadeti zasedajo 3 mesto in se bodo borili vsaj za 
osvojitev končnega drugega mesta, saj ima ekipa Žalca na prvem mestu ogromno prednost. V še boljšem položaju je 
selekcija mladincev, ki bi z zmago v zadnjem jesenskem krogu proti prvouvrščeni ekipi Žalca, zaostanek zmanjšala na le tri 
točke, s tem bi bilo nadaljevanje in boj za naslov prvaka v pomladanskem delu še povsem odprto. 
Zelo zadovoljni pa moramo biti seveda z našo novoustanovljeno člansko ekipo, ki je v mesecu juniju začela s pripravami na 
svojo prvo sezono po štirih letih nenastopanja. Fantje so pokazali veliko želje po novem dokazovanju, odigrali devet 
pripravljalnih tekem in tako nestrpno pričakovali začetek sezone. Po prvih odigranih tekmah je že postalo jasno, da se 
ekipa lahko bori za osvojitev prvega mesta, v tem ritmu so prvenstvo tudi nadaljevali in na koncu jesenskega dela 
zabeležili 5 zmag, 4 neodločene izide in en poraz, kar pomeni trenutno prvo mesto na lestvici in tri točke prednosti pred 
drugouvrščenim. V oči bodejo predvsem štirje neodločeni izidi, kjer je bilo tudi zaradi pomanjkanja športne sreče 
izgubljeno kar nekaj točk in bi bila lahko razlika pred zasledovalci še večja. 
Naše ekipe bodo vadbo nadaljevale v športni dvorani in se tako poizkušale čim bolje pripraviti za nadaljevanja 
pomladanskega dela prvenstva. Vadba v dvorani bo potekala do 19. 12. 2008, sledila bo božično-novoletna pavza, z vadbo v 
novem letu pa bomo pričeli 12. 1. 2009. 
Vse selekcije bodo v zimskem obdobju sodelovale tudi na več turnirjih širom Slovenije, organizirali pa bomo tudi turnirje 
v Športni dvorani Vransko. 
Prvi bo na sporedu že v soboto, 22. 11. 2008, kjer se bodo v okviru nogometnega gibanja RIN (Rad igram nogomet) 
pomerile ekipe iz več krajev Savinjske doline (Vransko, Prebold, Polzela, Griže, Žalec). Turnir bo potekal od 8.00 do 
predvidoma 13.00. Vabimo pa vas, da si zanimivo tekmovanje tudi ogledate. 
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Termini vadbe selekcij NK KIV Vransko v dvorani: 
U8, U10  ponedeljek (16.00 do 17.30), sreda (16.30 do 18.00) 
U10, U12 torek (15.30 do 17.00) 
U12, U14 ponedeljek (17.30 do 19.00), četrtek (15.30 do 17.00) 
U16, U18 ponedeljek (21.00 do 22.30), sreda (20.00 do 21.30), petek (16.30 do 18.00) 
ČLANI  torek (21.30 do 23.00), četrtek (21.30 do 23.00) 
Na naši spletni strani www.nkvransko.si, si lahko preberete vse najnovejše o delovanju našega kluba. Vse nove člane 
vabimo k vpisu v našo šolo nogometa, oglasite se lahko na samem treningu ustrezne selekcije, kjer boste dobili ostale 
informacije! 
 

 
 

Neporažena ekipa starejših cicibanov U-10 ! 
Zapisal: Dani Jesenik  

 
 

DRAGI OTROCI! 

ČAROVNIK GREGAČAROVNIK GREGAČAROVNIK GREGAČAROVNIK GREGA    
 

 
 

 
VAS VABI NA NEPOZABNO OTROŠKO ZABAVO  

V KULTURNI DOM VRANSKO, 

V SOBOTO, 15. NOVEMBRA 2008, OB 10. URI 

         ZKTŠ VRANSKO 


