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Čistilna akcija je uspela
V maju praznuje naša občina
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VABIMO ...

Drage Vranšanke, spoštovani Vranšani! 
 

Maj je mesec praznika dela, je mesec ljubezni in je mesec, ko praznuje svoj praznik Občina Vransko. 
Spominjamo se 14. maja 1868, ko  je Vransko dobilo trške pravice. 

Ob prazniku dela in občinskem prazniku vam iskreno čestitamo in vas prijazno vabimo, da praznovanje 
skupaj obeležimo z naslednjimi prireditvami: 

1. maj 2011  
 
TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE na Čreti 

 11.00 DELAVSKA MAŠA v cerkvi Matere božje 
 12.00 SLOVESNOST pri spomeniku padlih v NOB 
 13.00 DRUŽABNO SREČANJE pri planinskem domu na Čreti 

 

10. maj 2011  
 

 11.00 LITERARNA URA v Našem domu 
 

12. maj 2011  
 

 19.00 INDIJA - POTOPISNO PREDAVANJE v Občinski knjižnici Vransko 
 

13. maj 2011  
 

 11.00 OTVORITEV CESTNEGA ODSEKA Vransko-Prapreče-Tešova 
 18.00 REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV v Kulturnem domu Vransko 

 

14. maj 2011  
 

 10.00 ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE LUKI SEVŠKU na stanovanjski hiši Vransko 13 
 11.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ v Kulturnem domu Vransko 
 18.00 OTVORITEV PARKA ZA ROLKANJE - SKATEPARKA pri Športni dvorani Vransko 

 

15. maj 2011 
 

 10.30 FLORJANOVA MAŠA v cerkvi sv. Marije Magdalene na Ločici 
 

18. maj 2011 
 

 18.00 KALIGRAFIJA – PREDAVANJE/DELAVNICA v Občinski knjižnici Vransko 
 

20. maj 2011 
 

 20.00 KONCERT PRIFARSKIH MUZIKANTOV in GODBE LIBOJE v Športni dvorani Vransko 
 

24. maj 2011 
 

 18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM v Občinski knjižnici Vransko 
 

28. maj 2011 
 

 10.00 VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI na športnih igriščih v  Prekopi, na Vranskem in Ločici 
 

28. maj. 2011 
 

 20.00 VRANSKI POLETNI VEČERI 2011 - KVARTET VIOLONČEL ČELOFONIJA IN PIANISTKA HERMINA HUDNIK v Schwentnerjevi hiši 
 

 

             Župan, občinski svet in občinska uprava 
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BUTARICE
Tradicija na Vranskem je, da se v predvelikonočnem času 
izdelujejo butarice. 
V cvetnem tednu je izpod rok zagnane delovne ekipe 
pod mentorstvom Martine Felicijan nastalo neprešteto 
število butaric in šopkov, kamor so pridne roke vpletle 
raznovrstno cvetje iz krep papirja, za pušpanj in šibe pa 
so poskrbeli naši občani. Vsi tisti, ki ste prišli in sodelova-
li ali pa ste si pri nas izbrali butaro in cvetje, ste pomagali 
družini, ki je pred kratkim doživela požar, del sredstev 
pa bo namenjenih dvigu kvalitete življenja stanovalcev 
NAŠEGA DOMA. 

Mojca Hrastnik

PESEM NAS POŽIVI
V pozdrav mesecu aprilu smo v NAŠ DOM v goste pova-
bili Pevce ljudskih pesmi »Studenček« iz Ivančne Gorice. 
V sončnem popoldnevu so nas razveseljevali s svojim 
ubranim petjem, harmoniko in plesom. Preko pesmi so 
nas zapeljali v spomine kar od zibeli pa do groba. 
Z iskrivim in hudomušnim nastopom so ogreli naša srca, 
zarosili marsikatero oko, privabili vrisk, smeh ter že dav-
no pozabljena besedila. Še pete so nas močno zasrbele … 

Mojca Hrastnik

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
V soboto, 9. aprila 2011, je na Vranskem potekala že 
tradicionalna spomladanska čistilna akcija, katero je 
v sodelovanju z društvi in organizacijami v občini, OŠ 
Vransko - Tabor, podjetjem Simbio, d. o. o., organizirala 
Občina Vransko. 

V prekrasnem spomladanskem dopoldnevu je 84 
udeležencev akcije čistilo obrežja Bolske, Motnišnice, 
Merinščice, Podgrajščice, Zaplaninščice in Cerkovnice, 
okolico avtoceste ter okoliške pešpoti. Učenci OŠ Vran-
sko - Tabor so imeli delovni dan, tako imenovani ekodan, 
in so počistili bljižno okolico in javne poti na območju 
trga Vransko. Malčki iz vrtca so okolico vrtca in šole ter 
okoliške poti čistili že v petek. Člani Društva upokojencev 
Vransko so urejali okolico doma upokojencev in letni 
vrt. Skupaj je bilo zbranih cca 40 m3 različnih odpadkov. 
Za vreče, rokavice in odvoz odpadkov iz Zbirnega centra 
Vransko je poskrbelo podjetje Simbio, d. o. o.
Opažamo, da je bilo zbranih odpadkov manj kot pretekla 
leta, kar je razveseljivo, saj to pomeni, da jih je v naravi 
manj in je tako manjša onesnaženost in da dolgoletna 
prizadevanja občine in šole na področju izobraževanja in 
osveščanja za čisto okolje počasi kažejo sadove.
Po končani čistilni akciji so se udeleženci zbrali na 
ploščadi pod kostanji v središču trga Vransko in ob ma-
lici zaključili akcijo.

ZGODILO SE JE ... 

Zbirno mesto je bilo pod kostanji

Butara (Foto: Biserka Kutnjak) 

Pevci ljudskih pesmi “Studenček”
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Udeleženci delavnice in njihovi starši

ZGODILO SE JE ...

POMEN ZDRAVE DOMAČE ZELENJAVE
Vrtnine nam ne predstavljajo le kulinaričnega užitka, 
temveč bistveno doprinesejo k zdravemu življenju, zato 
jih z veseljem vzgajamo v svojem vrtu. Nekatere vrtnine 
imajo še prav posebej visoko prehrambno vrednost ter 
vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, mednje sodijo 
korenček, rdeča pesa, brokoli, zelena, špinača,  papri-
ka, paradižnik in še nekatere druge. Če jih pridelamo 
ekološko, ohranijo vse svoje bistvene vitamine in mine-
rale, saj jih vzgajamo v skladu z naravo in njenimi zakoni. 
Na vsa naša vprašanja o zdravem vrtnarjenju nam je 
odgovorilo predavanje Nevenke Breznik z naslovom 
Zdrava domača zelenjava, ki je bilo v naši knjižnici v 
torek, 12. aprila 2011.
 Valerija Jerman Nevenka Breznik med predavanjem v Občinski knjižnici Vransko

VELIKONOČNA DELAVNICA ZA NAJMLAJŠE 
Bližajo se velikonočni prazniki in malčki v pričakovanju 
že odštevajo dneve, ko bodo iskali, kaj jim je prinesel 
velikonočni zajček. Vsako leto se nekaj dni pred veliko 
nočjo spomni nanje tudi Občinska knjižnica Vransko, ki 
jim za zajčka podari pravljico in delavnico, kjer ustvar-
jajo okraske, s katerimi polepšajo svoj dom. Letos se jih je 
v popoldnevu predprazničnega torka zbralo zares veliko, 
okoli štirideset otrok, nekateri med njimi so pripeljali 
tudi starše, je dodobra napolnilo knjižnico.
Najprej jih je v pravljici obiskal Zajček Tiktak, ki je bil 
tokrat zadolžen za pripravo pirhov. Ker nesreča nikoli ne 
počiva, je tudi sam pri izvedbi imel smolo … Kljub vsem 
zgodam in nezgodam so bili ti pirhi  otrokom najbolj 
všeč.
Otroci so se navdušeni lotili izdelave kokošk in piščančkov 
iz papirja in jajčk iz stiropora, pri čemer sta jim z nasveti 
in spretno roko pomagali knjižničarki Valerija Jerman in 

Irena Verbič. Kazalci na uri so opomnili, da se je urica 
druženja hitro prevesila že v drugo, ko so malčki s svo-
jimi piščančjimi družinami pohiteli proti domu.

Mlado jutro,
žarčenje svežega sonca

rana rosa, ki leže na travo ...
Pomlad je zopet rojena.

Šumenje gozdnih vej,
prepleteno z vonjem
novega prebujenja.
Plahutanje odmeva
čez drhteče doline,
čez gorske planjave

in trate otroških smehljajev.

Mladostna zemlja pije
drveče tolmune.

V tej brhkosti
svoje telo še vedno

odevam v tvojo dušo
in se z njo prebujam
v tvojo nevednost.

    (Nuša Ilovar)                        

POMLAD
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ZKTŠ - KULTURA

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

Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298 
 

ABONMAJSKA SEZONA SE ZAKLJUČUJE, VABIJO VRANSKI POLETNI 
VEČERI 

V deželo je prišla pomlad, polna sonca in svežine, zato je čas, da zadihamo s polnimi pljuči in se 
prepustimo naravi. Tu in tam pa si vseeno utrgajte trenutke za kulturo in naša poletna druženja.  
Marca smo zaključili otroški in gledališki abonma, ki sta bila oba zelo dobro obiskana in glede na 
vrnjene vprašalnike tudi dobro ocenjena. Do konca maja bomo zaključili še preostala dva, 
glasbenega in mladinskega. 15. aprila smo izven abonmajskega programa organizirali ogled baleta 
GRK ZORBA v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Na avtobusu so se nam pridružili 
člani SVIZ-a OŠ Vransko  - Tabor in tako pomagali, da smo ogled sploh lahko izvedli. Tudi v 
prihodnje si želimo organizirati oglede predstav v velikih gledaliških hišah, vendar pa ugotavljamo, 
da ni ravno velikega zanimanja. Zavedamo pa se, da se vsi srečujemo s pomanjkanjem časa in še v 
žep je potrebno kar globoko seči.  Z udeleženci mladinskega abonmaja smo si 19. aprila ogledali 
muzikal AVENIJA Q na dramskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana v organizaciji ZKŠT 
Žalec. Zadnjo predstavo Deklica z ogledalom si bomo 9. maja ogledali v Domu II. slovenskega 
tabora v Žalcu. V teku so priprave na zadnji koncert iz sklopa glasbenega abonmaja. Poleg 
PRIFARSKIH MUZIKANTOV bo nastopila GODBA LIBOJE s pevko Majo Šturm, ki jo 
poznamo kot pevko v ansamblu Karavanke. Med glasbenim predahom bomo prisluhnili 
humoristoma Franciju Podbrežniku - Solčavskemu in Primožu Razboršku - Užigucu. 
Naše misli so že pri Vranskih poletnih večerih s podnaslovom Oživimo kulturno dediščino, ki jih 
bomo letos pričeli 28. maja v Schwentnerjevi hiši. Prvi koncert z naslovom ČELOFONIJA bo v 
znamenju čela in klavirja, nato pa bomo do konca septembra v podružničnih cerkvah prisluhnili 
različnim komornim zasedbam. 
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Vransko, 29. april 2011                 Številka 9/2011           

V S E B I N A 

AKTI OBČINE 

 
1. POSLOVNIK Nadzornega odbora Občine Vransko 

2. OBVEZNA RAZLAGA Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno 
stanovanjsko naselje Čeplje (Uradni list RS, št. 
25/08) 

3. SKLEP o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 

ZAPISNIKI    

 
4. ZAPISNIK 2. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko 

5. ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za kmetijstvo 

6. ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 
 

AKTI OBČINE 

1. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko 

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list, številka 17/10 in 53/10) je Nadzorni odbor Občine 
Vransko na svoji 1. korespondenčni seji dne 10. 04. 
2011 sprejel: 

P O S L O V N I K 
Nadzornega odbora Občine Vransko 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela 
Nadzornega odbora Občine Vransko (v nadaljnjem 
besedilu: NO), opredeljuje postopek nadzora in druge 
njegove pristojnosti. 

2. člen 

NO je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

3. člen 

(1) NO je pri svojem delu neodvisen in ni vezan na 
nikogaršnja navodila. 

(2) Pri opravljanju svojega dela so člani NO dolžni 
varovati osebne, državne, uradne in poslovne skrivnosti 
nadzorovanih oseb, ki so opredeljene z zakonom, 
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in 
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter 
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto fizičnih 
in pravnih oseb. 

(3) NO opravlja svoje delo v skladu z določbami zakona, 
ki ureja področje lokalne samouprave, statuta občine, 
tega poslovnika in v skladu z drugimi predpisi, ki se 
nanašajo na delo NO. 

4. člen 

(1) Sedež NO je na sedežu Občine Vransko, na naslovu 
Vransko 59, 3305 Vransko. 

(2) NO pri svojem delu uporablja enak žig kot občinski 
svet, s tem, da je v notranji krožnici namesto naziva 
»Občinski svet«, naziv »Nadzorni odbor«. Glede 
njegove uporabe in shranjevanja veljajo enake določbe, 
kot za občinski svet. 

(3) NO uporablja pri svojem delu infrastrukturo in 
sredstva občine. Strokovno in administrativno podporo 
NO zagotavljata župan in občinska uprava. 

5. člen 

Člani NO imajo za svoje delo pravico do nadomestila in 
do povrnitve stroškov, kot to določa predpis, ki ureja 
plače občinskih funkcionarjev ter nagrade članov 
delovnih teles občinskega sveta članov in drugih 
občinskih organov ter povračila stroškov. 

 
II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI 

6. člen 

(1) NO ima pet (5) članov, ki jih imenuje občinski svet. 
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(2) NO predstavlja predsednik ali od predsednika 
pooblaščeni član NO. 

7. člen 

(1) NO ima v skladu z zakonom, ki ureja lokalno 
samoupravo, in statutom občine naslednje pristojnosti: 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja 
občine; 

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 
občinskega proračuna; 

- nadzoruje finančno poslovanje porabnikov 
proračunskih sredstev; 

(2) NO ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja 
občinskih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z 
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem in 
ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih 
javnih sredstev. 

8. člen 

(1) Predsednik NO opravlja naslednje naloge: 

- vodi in organizira delo NO; 

- sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red; 

- skrbi za izvajanje sprejetih sklepov; 

- sodeluje z organi občine, občinsko upravo ter drugimi 
organi občine, opredeljenimi v statutu občine; 

- opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom. 

(2) V primeru odsotnosti, ga na podlagi pooblastila, 
zastopa eden izmed članov. 

9. člen 

(1) NO opravlja svoje naloge na sejah. Za opravljanje 
nalog se šteje tudi delovanje članov pri izvajanju 
sklepov nadzora, ne glede na lokacijo, kjer se ta sklep 
izvaja. 

(2) Za potrebe postopkovnih določb se uporablja zakon, 
ki ureja upravni postopek, za vprašanja, ki se nanašajo 
na metode in standarde nadzora pa se uporabljajo 
predpisi za delo Računskega sodišča Republike 
Slovenije. 

III. ORGANIZIRANJE IN VODENJE SEJ 

10. člen 

(1) Seje NO so lahko redne ali izredne. 

(2) NO mora za vsako leto posebej sprejeti letni 
program dela. Z letnim programom dela NO seznani 
občinski svet in župana. 

 
(3) Letni program dela obvezno vsebuje naslednje 
nadzore: 

 
- letni nadzor proračuna in zaključnega računa 
proračuna občine; 

- nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov, 
oziroma računovodskih izkazov uporabnikov 
proračunskih sredstev; 

- polletni nadzor razpolaganja z občinskim premičnim in 
nepremičnim premoženjem in 

- nadzor nad zadevami iz pristojnosti NO, ki ga do 
sprejema letnega programa dela predlaga s sklepom 
občinski svet ali župan. 

(4) Kot letni nadzor proračuna v smislu prve alineje 
tretjega odstavka tega člena se šteje izdaja mnenja o 
proračunu pred sprejetjem odloka o proračunu. 

(5) NO lahko prične postopek nadzora le, če je tak 
nadzor določen v letnem programu dela. Če NO želi 
izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program dela, mora 
najprej dopolniti program dela. Dopolnitev programa 
dela posreduje občinskemu svetu in županu. Dopolnitev 
ali sprememba programa dela morata biti obrazloženi.  

(6) Izredne seje se lahko izvedejo kadarkoli med letom, 
če tako sklene NO v skladu s svojimi pristojnostmi. 
Pobude za izredni nadzor lahko poda katerikoli od 
članov NO, katerikoli od organov, teles, komisij v sklopu 
občine, najmanj pet občanov občine, katerikoli organ, 
telo ali komisija Republike Slovenije ter pravna ali 
fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na 
območju občine. Te pobude morajo biti pisne in 
obrazložene. NO mora na zahtevo pobudnikov 
zagotoviti tajnost pobude, pobudnikov in vsebine pobud. 
V takem primeru postane pobuda izvedbe nadzora, 
formalno pobuda NO. 

(7) Na sejah člani NO planirajo in koordinirajo svoje 
delo, določajo prioritete nalog nadzora, njihove nosilce 
in sprejemajo poročila o opravljenem nadzoru. 

11. člen 

(1) Pisno gradivo in vabilo za sejo NO dostavi sklicatelj 
seje vsaj en (1) dan pred sejo članom NO, županu in po 
potrebi strokovnim sodelavcem.  

(2) Gradivo za sejo pripravijo strokovne službe občine, 
člani NO in zunanji sodelavci.  

(3) Vabljenim k posameznim točkam dnevnega reda 
seje se skupaj z vabilom pošlje gradivo k točki. 

(4) Na začetku seje predsedujoči ugotovi sklepčnost. 
NO je sklepčen, če je prisotnih večina članov. 

(5) NO odloča z večino glasov navzočih članov. 

(6) Na sejah se glasuje javno, razen če se NO z večino 
navzočih članov odloči za tajno glasovanje. 
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IV. POSTOPEK NADZORA 

12. člen 

(1) Nadzor se začne z izdajo sklepa o izvedbi nadzora.  

(2) Faze postopka so: 

- izdaja sklepa o izvedbi nadzora; 

- izvajanje nadzora; 

- izdaja osnutka poročila o nadzoru; 

- ugovor nadzorovane osebe na osnutek poročila; 

- priprava in izdaja poročila o nadzoru. 

(3) Poročilo o nadzoru vsebuje bistvene sestavine, 
opredeljene v predpisu, ki določa obvezne sestavine 
poročila NO občine.  

13. člen 

(1) Sklep o izvedbi nadzora izda predsednik NO. V njem 
opredeli vsebino nadzora, čas in kraj nadzora in 
navedbo nadzorovane osebe. V sklepu se v skladu z 
letnim programom dela opredeli tudi člane NO, ki bodo 
sodelovali pri nadzoru. Če bo pri nadzoru sodelovalo 
več članov, se določi tudi vodja skupine nadzora. Sklep 
o izvedbi nadzora se vroči nadzorovani osebi najmanj 
osem (8) dni pred izvedbo nadzora. 

(2) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane 
osebe dolžni članom NO, imenovanim za izvajanje 
nadzora, predložiti vso potrebno dokumentacijo, 
sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve 
in dajati pojasnila. Člani NO, ki opravljajo nadzor, imajo 
pravico zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za 
izvedbo nalog, ki so jim zaupane. Nadzorovana oseba 
mora dokumentacijo posredovati v roku osmih (8) dni od 
vročitve sklepa o izvedbi nadzora. Če nadzorovana 
oseba, kljub ponovnemu pozivu in določitvi novega 
osem (8) dnevnega roka, noče sodelovati oziroma ne 
posreduje zahtevane dokumentacije, se nadzor, v delu 
na katerega se nesodelovanje oziroma dokumentacija 
nanaša, zaključi in se lahko poda pobuda za izvedbo 
revizije Računskemu sodišču Republike Slovenije. V 
sklepu o izvedbi nadzora je treba nadzorovano osebo o 
tem obvestiti. 

(3) Na podlagi izvedenega nadzora morajo člani, ki so 
opravljali nadzor, pripraviti osnutek poročila v skladu s 
predpisom, ki določa obvezne sestavine poročila NO 
občine. 

(4) NO pošlje osnutek poročila iz prejšnjega odstavka 
nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba lahko poda na 
osnutek poročila ugovor v petnajstih (15) dneh od 
prejema osnutka poročila. Če je potrebno, lahko po 
prejemu ugovora vodja skupine nadzora skliče 
usklajevalni sestanek. Osnutek poročila ni predmet 
informacije javnega značaja. 

 
(5) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena ali 
po prejemu ugovora nadzorovane osebe oziroma po 
izvedenem usklajevalnem sestanku pripravijo člani NO, 
ki so sodelovali pri nadzoru poročilo iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena tega poslovnika. V poročilu se zapišejo 
tudi predlogi za odpravo oziroma izboljšanje stanja. 

(6) Poročilo, ki ga sprejme NO, je dokončno in se 
posreduje nadzorovani osebi, županu in občinskemu 
svetu. Dokončno poročilo je javno in se lahko objavi na 
spletni strani občine. Člani NO, ki so opravljali nadzor, 
so ob pisanju poročila dolžni spoštovati pravice strank. 

14. člen 

(1) Člani NO, ki izvajajo nadzor, so odgovorni za 
racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora po 
fazah in morajo upoštevati postavljene roke za izvedbo 
naloge kot celote in njenih posameznih faz.  

(2)Vodja skupine nadzora odgovarja za pravočasno ter 
ažurno poročanje na sejah NO.  

15. člen 

(1) Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov, pri 
katerih znesek nepravilnosti presega dva odstotka (2%) 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega 
računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih 
določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva 
dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot 
hujše po kontekstu. 

(2) NO opredeli v skladu s prejšnjim odstavkom hujšo 
kršitev v vsakem posameznem primeru posebej.  

(3) Kot hujša kršitev se šteje zlasti: 

- prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev 
proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu 
oziroma presegajo v proračunu zagotovljena sredstva; 

- oddaja javnega naročila brez postopka, ki ga določa 
zakon, ki ureja javno naročanje; 

-  prodaja občinskega premoženja: 

•ki ni vključeno v letni program, razen če je 
predmet prodaje premoženje, ki ga v skladu s 
predpisi ni treba vključiti v letni program;  

•v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega 
organa; 

•s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v 
primeru, če zakon oziroma drug predpis to 
dopušča; 

 
-  ponavljajoče se kršitve, na katere je NO že opozoril, 
vendar do izvedbe ponovnega nadzora niso bili sprejeti 
ustrezni ukrepi in odpravljene nepravilnosti. 

(4) Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v 
tem členu, mora o teh kršitvah v petnajstih (15) dneh od 
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
Računsko sodišče Republike Slovenije. V primeru  
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utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj pa svoje 
ugotovitve posredovati organu pregona. 

16. člen 

(1) Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne 
zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti.  

(2) Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko 
zahteva tudi nadzorovana oseba.  

(3) Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V zahtevi je 
treba navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo 
za izločitev. O izločitvi odloči predsednik NO.  

(4) O izločitvi predsednika NO odločijo ostali člani NO. 

17. člen 

(1) Na predlog člana, oziroma vodje skupine nadzora, ki 
opravlja nadzor, lahko v primeru specifičnih in strokovno 
zahtevnejših nalog nadzora, NO predlaga občinskemu 
svetu imenovanje zunanjega strokovnega sodelavca 
(izvedenca) za svetovanje oziroma izvedbo posameznih 
strokovnih nalog nadzora.  

(2) Župan sklene z izvedencem pogodbo o delu, v kateri 
mora biti določen predmet obravnave, rok izvršitve 
naloge in cena. 

 
V. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA 

18. člen 

Vir financiranja NO je proračun občine. V proračunu se 
predvidijo sredstva za nadomestila za opravljen nadzor, 
sejnine, izobraževanje, morebitno vključitev zunanjega 
strokovnega sodelavca v delo NO in druge stroške.  

 
VI. POSTOPEK ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
POSLOVNIKA 

19. člen 

(1) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma 
dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član NO.  

(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo v 
skladu s petim odstavkom 11. člena tega poslovnika. 

 
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

20. člen 

(1) S sprejemom tega Poslovnika preneha veljati 
Poslovnik nadzornega odbora Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 33/01). 

(2) Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko "Občinski informator - 
Uradne objave Občine Vransko". 

 
Številka: 01031/2011 
Vransko, 10.04.2011 

Predsednik Nadzornega odbora Občine Vransko 
Miha Pečovnik l. r. 

 

 
2. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za poslovno stanovanjsko 
naselje Čeplje (Uradni list RS, št. 25/08) 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 17/10 in 53/10) in  Poslovnika o delu 
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 44/99, 42/00 in 
13/01) je Občinski svet Občine Vransko na 2. izredni 
seji dne 21.04. 2011 sprejel 

 
O B V E Z N O   R A Z L A G O  

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje 

(Uradni list RS, št. 25/08) 

 
1. člen 

(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Uradni list RS, 
št. 25/08, v nadaljevanju  Odlok) v  34. členu opredeljuje 
dopustne tolerance. 

2. člen 
(obvezna razlaga 34. člena Odloka) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno 
razlago  4. točke, prve alineje 34. člena Odloka, ki se 
glasi:  
»Lega in število objektov se lahko poljubno spreminja 
glede na grafične priloge iz Odloka in sicer iz sedanjih 4 
na 7 objektov, če se z novim projektom izboljšujejo 
prostorske in okoljske razmere ter niso v nasprotju z 
javnimi interesi. Hkrati se ne sme povečevati faktor 
pozidanosti in posegati v varovani zeleni obvodni pas, 
kot to določa Odlok«. 

3. člen 
(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Štev.: 3505/2011 
Vransko, 21.04. 2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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3. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s 50. členom tega 
zakona, in 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10) je župan Občine Vransko sprejel 

 
S K L E P  

o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka  
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje VR13-1e/CD7 

 
1. člen 

Javno se ponovno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
VR13-1e/CD7, ki ga je izdelalo podjetje ABZ 
INŽENIRING d.o.o., Vrvarska ulica 5, 2000  Maribor; št. 
projekta 073-OPPN, januar 2011. 

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 bo javno 
razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, za 
čas 30 dni. Javna razgrnitev bo potekala v času od 3. 5. 
2011 do 3. 6. 2011, v delovnem času občinske uprave.  

2. člen 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, 
ki bo potekala v dvorani Inovacijskega centra za razvoj 
alternativnih virov energije, Vransko 66a, dne 11. 5. 
2011 ob 16. uri. 

3. člen 

V času javne razgrnitve lahko občani in ostali 
zainteresirani pripombe na razgrnjen osnutek podajo 
pisno ali ustno na zapisnik. Pisno lahko pripombe  
podajo v knjigo pripomb na Občini Vransko, Vransko 59, 
ali jih pošljejo po pošti na naslov Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Na javni razpravi lahko 
pripombe podajo ustno na zapisnik. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator - 
Uradne objave Občine Vransko«. 

Štev.: 35051/2011 
Vransko, 22. april  2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.                                                                                                       

 

 

 
 

ZAPISNIKI 

4. Zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki je bila v četrtek, 21. aprila 2011, ob 20. uri v sejni 

sobi Občine Vransko, Vransko 59. 
 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti 
priložena zapisniku): 

- člani občinskega sveta ob 20. uri: Vladimir Rančigaj, 
Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, Anica Bogataj, 
Nataša Urankar, Justin Sedeljšak, Anton Homšak, 
Nataša Juhart, Jože Matko, Janez Lencl;  
- opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik; 
- Občina Vransko: Franc Sušnik - župan; Jadranka 
Kramar - direktorica OU; 
- ostali prisotni: LAGRAD - g. in ga. Lazič, Arhipol - g. 
Novak; 
- predstavniki medijev: TVC.  

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri 
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja 
sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 
 
Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda seje z 
drugo točko: »Osnutek Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko«.  

Sledi glasovanje: 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda  

Sklep št. 65 
Sprejme se razširitev dnevnega reda 2. izredne seje 
s točko »Osnutek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko«.  

Sledi glasovanje o dnevnem redu 2. izredne seje kot 
celoti: 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 66 
Sprejme se naslednji dnevni 2. izredne seje: 
1. Obravnava in sprejem Obvezne razlage 34. člena 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno – stanovanjsko naselje Čeplje 
2. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
za VR13-1e/CD7 Vransko 

Ad1: Obravnava in sprejem Obvezne razlage 34. 
člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno – stanovanjsko naselje Čeplje 

Obrazložitev poda župan. Po kratki razpravi so svetniki 
z glasovanjem: 10 glasov ZA sprejeli naslednji  

Sklep št. 67 
Občinski svet sprejema Obvezno razlago Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
poslovno stanovanjsko naselje Čeplje v naslednjem 
besedilu: 
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(predmet obvezne razlage) 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje (Uradni list 
RS, št. 25/08, v nadaljevanju  Odlok) v  34. členu 
opredeljuje dopustne tolerance. 

(obvezna razlaga 34. člena Odloka) 

Občinski svet Občine Vransko sprejema obvezno 
razlago  4. točke, prve alineje 34. člena Odloka, ki se 
glasi:  

»Lega in število objektov se lahko poljubno 
spreminja glede na grafične priloge iz Odloka in 
sicer iz sedanjih 4 na 7 objektov, če se z novim 
projektom izboljšujejo prostorske in okoljske 
razmere ter niso v nasprotju z javnimi interesi. 
Hkrati se ne sme povečevati faktor pozidanosti in 
posegati v varovani zeleni obvodni pas, kot to 
določa Odlok«. 

(začetek veljavnosti obvezne razlage) 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po 
objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski 
informator – Uradne objave Občine Vransko«. 

Ad2: Osnutek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko 

Obrazložitev predloga sklepa poda župan, v 
nadaljevanju pa predsednik odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami poda 
pozitivno mnenje odbora k predlogu. Po kratki razpravi, 
v kateri sta sodelovala Rančigaj in Sedeljšak je župan 
predlog sklepa podal na glasovanje:  

- 10 glasov ZA sprejem sklepa 

Sklep št. 68 
Potrdi se Osnutek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko in se posreduje v  
30-dnevno javno razgrnitev z javno obravnavo s 
pričetkom dne 03. maj 2011. 

Seja je bila zaključena ob 2035. 

Številka: 0320/2011/02 
Vransko, 22.04.2011  

Zapisala 
Jadranka Kramar l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.     
 

 

 

 

 
5.  Zapisnik 2. redne seje Odbora za kmetijstvo 

 
Z A P I S N I K 

2. redne seje Odbora za kmetijstvo z dne 24. 3. 2011 

 
Prisotni: Urankar Nataša, Sonja Cencelj, Štefan Jošt, 
župan Franc Sušnik, Rosita Papinutti.  

Opravičeno odsoten: Anton Homšak in  Ivan Kokovnik. 

 Dnevni red: 

1. Obravnava škod po divjadi na območju občine  
Vransko in priprava pripomb na osnutek 
letnega  načrta LUO za leto 2011, 

2. Razno; 
 

Ad1)   
Pri pregledu  osnutka letnega načrta za Kamniški-
Savinjsko lovsko upravljavsko območje za leto 2011 so  
člani odbora za kmetijstvo sprejeli  sklep,  da se pisno 
pripravijo pripombe na osnutek letnega načrta, ki bo  
javno predstavljen v ponedeljek , 28. 3 .2011 ob 9.00 uri 
v Nazarjah. 

Pripombe so sledeče: 

- predlaga se, da se zaradi visokih škod po 
divjem prašiču in jelenu  na območju LD 
Vransko, poveča  in planira obseg odstrela 
divjega prašiča in jelena.  

- predlaga se, da izdelovalec načrta 
posreduje podatke Odboru za kmetijstvo 
Občine  Vransko, ki niso zajeti v osnutku 
letnega načrta, realiziran plan odstrela 
divjega prašiča in jelena  za leto 2010  za LD  
Vransko  in načrtovan obseg odstrela 
divjega prašiča in jelena za leto 2011 za LD  
Vransko. 

- predlaga se, da se v lokalnem časopisu  
Informator odjavi informacija (za vse 
oškodovance, ki jim  je bila povzročena 
škoda po divjadi) način prijave škode po 
divjadi in  postopek ocene  škode na I. in II. 
stopnji.  
predlaga se, da se na območju občine 
zmanjšanje krmljenje divjih prašičev. 

 
Člani odbora za kmetijstvo ugotavljajo, da je na 
območju LD  Vransko zelo veliko škod po divjadi 
predvsem po divjem prašiču in jelenu, veliko 
oškodovancev škod ne prijavlja zaradi določenih 
razlogov.  Povzročene škode v hribovitem območju  so  
predvsem na travnikih, pašnikih  in gozdovih (njiv ni več, 
kar je posledica desetletnih ponavljajočih škod), v 
nižinskem območju  se pojavljajo  že več let škode na 
njivah.   Javne obravnave osnutka načrta v ponedeljek, 
28.3.2011 v Nazarjah se udeležijo člani odbora za 
kmetijstvo in uslužbenka občinske uprave Rosita 
Papinutti. 

Župan Franc Sušnik poda informacijo, da bo v 
letošnjem letu sprejet  akt za porabo sredstev  
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koncesijske dajatve, ki se steka na račun občine 
Vransko in izveden  bo javni razpis, ker bodo lahko 
sredstva od koncesije za leto 2010 in 2011 pridobila LD 
Vransko. 

Ad2)  
Župan poda informacijo, da bo organiziran ogled vaške 
klavnice pri Radomljah, ki bo 29. 3. 2011 ob 16,30 uri. 
Ogleda se udeležijo člani odbora za kmetijstvo,  župan 
Franc Sušnik,  občinska uprava Rosita Papinutti, Janko 
Sedeljšak in Musi Grega. 

Organizira se predavanje, ki ga bo v KD Vransko  na 
temo vaške klavnice in zakola na domu, predavatelj bo 
Mark Jaklič. 

Član Jošt Štefan sprašuje, na koga se naj obrne glede 
nepooblaščenih posegov v zemljišče in mejna znamenja 
pri izgradnji kanalizacije Prekopa - Čeplje? Kdaj bodo 
predvidoma izplačana pridobljena sredstva iz javnega 
razpisa z leta 2010. 

Župan odgovarja: 

- za nepooblaščene posege v zemljišča naj 
poda prijavo  občinski upravi Marjani  Jerman,   

- sredstva iz javnega razpisa  za leto 2010 bodo 
šla v izplačilo takoj ko bo finančna situacija  te 
dopuščala. 

  

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 

Številka: 0113-03/2011-04-2                                                                      
Vransko, 24. 3. 2011      

Zapisala 
Rosita Papinutti l.r. 

Predsednica Odbora za kmetijstvo 
Nataša Urankar l. r. 
 

 

 
6. Zapisnik 2. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 
Z A P I S N I K 

2. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami,  

ki je bila v sredo, 6. aprila 2011, ob  16.30 uri v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59. 

 
Prisotni člani odbora ob 16.30 uri: Jože  Matko 
(predsednik), Janez Lencl, Valerija Jerman, Janko 
Pečovnik, Justin Sedeljšak (od 16.33). 

Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, OU: Marija Jerman 
(k 1. tč. DR), Rudi Pušnik (zapisnikar), Andreja 
Čučkovič in Borut Barlič (k 1. tč. DR), Rasta Javorsky 
Potočnik (k 2. tč. DR), Štefan Jošt in Jana Jošt (k 3. tč. 
DR), Aleksander Juhart (k 4. tč. DR).   

•Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da 
so prisotni vsi člani odbora, zato je seja odbora 
sklepčna. 

•Sprejem dnevnega reda: 

Soglasno je sprejet predlagan dnevni red:  
1. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7 
2. Obravnava vloge za odkup poslovnih prostorov v 
Zdravstvenem domu Vransko – Rasta Potočnik 
Javorsky 
3. Obravnava zahteve za izvzem lokalne ceste št. 
490261 na parc. št. 8/4, k.o. Prekopa, iz kategorizacije – 
Štefan in Jana Jošt 
4. Obravnava vloge za odpis zemljišča – Aleksander 
Juhart 
5. Razno 

Ad1: Obravnava osnutka Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje VR13-
1e/CD7 

Predsednik odbora preda besedo predstavnikoma 
izdelovalca osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7. Ga. 
Čučkovič in g. Barlič predstavita osnutek odloka s 
poudarkom na popravkih, ki so bili zaradi pomislekov 
nekaterih občinskih svetnikov izvedeni po prvi 
predstavitvi osnutka odloka na 4. redni seji Občinskega 
sveta dne 14. 3. 2011. V nadaljevanju stališče Občinske 
uprave predstavita ga. Jerman in župan. Sledi razprava, 
v kateri sodelujejo ga. Čučkovič, g. Barlič, župan, ga. 
Marija Jerman, ga. Valerija Jerman, g. Lencl in g. 
Pečovnik. Po končani razpravi je s petimi glasovi ZA 
soglasno sprejet: 

Sklep št. 2 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami se je seznanil z osnutkom Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje VR13-1e/CD7 in predlaga Občinskemu 
svetu, da osnutek odloka v predloženem besedilu 
potrdi ter ga posreduje v 30-dnevno javno 
obravnavo. 

Ad2: Obravnava vloge za odkup poslovnih 
prostorov v Zdravstvenem domu Vransko – Rasta 
Potočnik Javorsky 

Predsednik odbora preda besedo ge. Javorsky 
Potočnik, ki pojasni situacijo in razloge, zaradi katerih bi 
želela odkupiti poslovne prostore. V nadaljevanju župan 
poda stališče Občinske uprave. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo ga. Javorsky Potočnik, župan, g. Lencl, g. 
Matko in g. Sedeljšak. Po končani razpravi je soglasno 
sprejet: 

Sklep št. 3 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami se je seznanil z vlogo ge. Raste 
Javorsky Potočnik za odkup poslovnih prostorov v  
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Zdravstvenem domu Vransko in predlaga 
Občinskemu svetu, da sprejme sklep o začetku 
postopka odprodaje. 

Ad3: Obravnava zahteve za izvzem lokalne ceste št. 
490261 na parc. št. 8/4, k.o. Prekopa, iz 
kategorizacije – Štefan in Jana Jošt 

Predsednik odbora preda besedo županu, ki pojasni 
stališče Občinske uprave glede omenjene problematike. 
Sledi razprava, v kateri sodelujejo župan, g. in ga. Jošt 
ter g. Lencl. Po končani razpravi je soglasno sprejet 
naslednji sklep: 

Sklep št. 4 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami se je seznanil s problematiko 
poteka LC št. 490261 Prekopa-Podvrh preko 
zemljišča parc. št. 8/4, k.o. Prekopa, ki je v lasti Jošt 
Štefana in Jane (preko dvorišča kmetije Adamc), ter 
predlaga Občinskemu svetu, da takoj po pridobitvi 
soglasij oz. sklenitvi predpogodb za potek 
alternativne trase sprejme sklep o začetku postopka 
za spremembo Občinskega prostorskega načrta in 
prekategorizaciji omenjene lokalne ceste. 

Ad4: Obravnava vloge za odpis zemljišča – 
Aleksander Juhart 

Predsednik odbora preda besedo županu, ki poda 
kratko obrazložitev situacije. V nadaljevanju poda 
obrazložitev še g. Juhart. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje, s katerim je soglasno sprejet 
naslednji sklep: 

Sklep št. 5 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami se je seznanil z vlogo Aleksandra 
Juharta za odpis dela zemljišč parc. št. 790 in 794/5, 
k.o. Tešova, preko katerih v naravi poteka JP št. 
916261 Odcep Mihevc, ter predlaga Občinskemu 
svetu, da sprejme sklep o začetku postopka za 
odmero, parcelacijo, odpis in prenos odmerjenega 
dela zemljišč v last Občine Vransko.   

Ad5: Razno 

Predsednik odbora izpostavi vprašanje načina 
posredovanja gradiva za seje članom odbora. Po krajši 
razpravi je soglasno sprejet naslednji sklep: 

Sklep št. 6 

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami soglaša, da se  gradivo za seje 
odbora štirim članom odbora praviloma posreduje v 
elektronski obliki, enemu članu odbora pa v 
analogni obliki. V izjemnih primerih se gradivo vsem 
članom odbora posreduje v analogni obliki. 

Seja odbora je bila zaključena ob 18.10 uri. 

 
Številka: 0112-01/2011-08-5              
Vransko, 6. 4. 2011 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 
Jože Matko l. r. 

 
 

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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NE SPREGLEJTE

Obveščamo vas, da bo sejem v trgu Vransko v torek, 17. 5. 2011, od 7. do 17. ure. Sejemska ponudba: tekstil, 
obutev, posteljnina, sadje …
Vabljeni!

Bojan Maršanič, s. p.

ZAČETEK IZVAJANJA AKCIJE ZBIRANJA IN 
PREVZEMA ZAPUŠČENIh IN ODSLUŽENIh 

VOZIL
Občina Vransko obvešča, da je pooblaščeni koncesionar 
Karbon, d.o.o., za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki zajema tudi 
območje  Občine Vransko, v mesecu aprilu 2011 pričel 
z izvajanjem akcije zbiranja in prevzema zapuščenih 
in odsluženih vozil iz lokalnih skupnosti. Odvoz in 
ekološka razgradnja zapuščenih (t. i. starih bremen) in 
odsluženih vozil, je brezplačna za občane  Občine Vran-
sko. 

Ob predaji odsluženega vozila zadnji lastnik prejme 
potrdilo o razgradnji.
Vse občane Občine Vransko, ki razpolagate z za-
puščenimi ali odsluženimi vozili ter jih želite oddati v 
brezplačno ekološko razgradnjo, prosimo, da se dogo-
vorite za odvoz s predstavnikom podjetja Karbon, d.o.o. 
(Peter Sever, gsm: 041 690 957, e-pošta: peter.sever@
karbon.si).
Zbiranje in prevzem zapuščenih (t. i. starih bremen) in 
odsluženih vozil bosta trajala do konca meseca maja 
2011.

 
 

 

 
V spomin 

 

Ivanka Drolc 
 

»gostilničarka  
pri šoferski mamici« 

 
Ločica pri Vranskem, 
2. 3. 1926‐24. 4. 2010 

 

† 

 
 
 
…  pa  bi  šel  naravnost  do  njenega 
groba  in  bi  prislonil  lice  na  rosno 
travo,  da  bi  slišal  natančno  njen 
glas  in  da  bi  občutil  topli  dih  iz 
njenih ust. 
…  pokliči  me,  o  mama,  samo 
zašepeči, zavzdihni pod gomilo, pa 
te bom slišal! 

 
Z  ljubeznijo  in skrbnostjo si pletla najino življenje. Ena  in edina … Mama. Ko me  iščete, me  iščite v 
svojih srcih, če imam tam bivališče, bom vedno pri vas. 
Bolj ko mineva čas, bolj se zavedam, kako srečen sem bil ob tebi. Ti si me znala v vsem razumeti. O, 
kaj  vse bi  ti  imel  še  za povedati, pa  saj  veš, Mama, da prihajam  k  tebi po  tolažbo  za  solze  in po 
svetlobo za moje poti … 
Hvala vsem, ki se je spominjate v dobrem, obiskujete njen zadnji dom in ji prižigate svečke.  
Hvala tudi vsem vam, ki vam je njena »šoferska mamica« še vedno najljubša gostilna. 

Sveta maša ob prvi obletnici bo 1. maja 2011 v domači cerkvi sv. Magdalene na Ločici. 

 
Vedno tvoj sin Peter 
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MLADI PLANINCI IZ VRTCA VRANSKO
Prvo soboto v aprilu smo se mladi planinci iz vrtca Vran-
sko odpravili na pohod po vzhodnem delu naše občine. 
Med potjo smo si ogledali konje in ovce. Hodili smo ob 
potoku Merinščica in šteli, kolikokrat smo prečkali mos-
tove. Piskali smo na trobentice, predvsem pa uživali v 
prelepem sončnem dnevu. Z nami je bil tudi planinski 
vodnik iz Planinskega društva Vransko, da je bilo za var-
nost naših najmlajših še posebej poskrbljeno.  

Romana in Mateja

SREČAJMO SE V MAVRICI, TOKRAT NA 
MADŽARSKEM

Naše tokratno mavrično srečanje, ki so ga omogočila 
sredstva, pridobljena s strani Evropske komisije v okviru 
programa Vseživljenjsko učenje, je potekalo v mestu Jas-
zbereny na Madžarskem.
Pet učencev je našo Slovenijo predstavilo skozi pesem, 
ples in slikovne predstavitve.

Za začimbo smo tokrat predstavili diatonično har-
moniko, katere meh je spretno vlekel učenec Joži Oblak. 
V priprave so skupaj z mentoricami Vanjo Govek, Miro 
Les ter Natalijo Kocijan vložili veliko časa in energije. 
Svojo nalogo so na madžarski osnovni šoli »Belvárosi 
általános iskola jászfelsőszentgyörgyi tagintézménye« 
odlično opravili.

Ob koncu petdnevnega druženja so učenci zapisali:
Aljaž Urankar: »Na Madžarskem smo se imeli lepo. Vsa 
moja pričakovanja so se izpolnila. Najboljše je bilo, ko 
smo šli v Budimpešto. Družina, pri kateri sva živela z 
Jožijem, je bila do naju zelo prijazna.«                                                                                                                 
Katja Mihevc: »Že od začetka projekta je bila moja velika 
želja, da bi dobila priložnost oditi na eno izmed izmen-
jav in to se mi je sedaj uresničilo. Velik izziv mi je pred-
stavljalo komuniciranje z otroki z Madžarske in Turčije 
v angleškem jeziku. Kljub njihovemu slabšemu znanju 
angleškega jezika smo se ves teden dobro sporazumevali, 
spoznavali in navezali prijateljske stike. Domov sem se 
vrnila z izkušnjo več, večjim znanjem o Madžarski, z ne-
pozabnim potovanjem in spomini na naše delo in obisk.«
Joži Oblak: »Moja gostiteljica je bila družina z dvema 
otrokoma - Markom in Petro (po slovensko). Bili so zelo 
prijazni in imeli so lepo urejeno hišo. Zanimalo jih je, 
kako živimo v Sloveniji, naša hrana in kultura. Veliko 
smo se pogovarjali, zadnji večer celo do dveh zjutraj. 
Zelo lepo smo predstavili Slovenijo in Vransko.«
Katarina Brezovnik: »Ko smo odšli na Madžarsko, sem 
pričakovala, da se bomo ljudem tam zdeli čisto neza-
nimivi, ker smo jim zelo podobni. Kljub temu so nas lepo 
sprejeli. Vsi so bili zelo gostoljubni. Poleg nas so bili na 
Madžarskem tudi Turki. Zanje je bilo to vse nekaj nove-
ga. Ves čas so hoteli peti in plesati. Takoj so se naučili tudi 
nekaj slovenskih plesov, nekdo si je celo zapomnil pesem 
Abraham ‘ma sedem sinov.
Ta teden je bil naporen, a kljub temu smo vsi zelo uživali 
in se imeli lepo. Dobili smo veliko novih prijateljev, ki jih 
bomo obdržali.«
Tim Križnik: »Poleg predstavljanja Slovenije smo 
spoznali madžarsko in turško kulturo, saj so v tistem 

Mali pohodniki in njihovi spremljevalci

Joži Oblak s svojo harmoniko

Predstavniki naše šole

času skupaj z nami bili na obisku tudi Turki. Naučili smo 
se njihove plese, pesmi, tudi nekaj madžarskih in turških 
besed. Hkrati pa se je utrjevala tudi naša angleščina. 
Slovo je bilo težko, vendar še vedno imamo vzpostavljen 
stik prek interneta.«
Projekt Comenius šolska partnerstva učencem omogoča 
pridobivati neposredne jezikovne izkušnje v tujem jeziku 
ter osebno doživljanje pestrih kultur, ki nas obkrožajo.

Koordinatorica: Mateja Todorovski
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MATERI ZA PRAZNIK SO ZAPELI, ZAPLESALI, 
RECITIRALI, ZAIgRALI …

Materinski dan so pripravili otroci in učenci s svojimi 
učiteljicami v povezavi s Kulturnim društvom Vransko.

Iz zemlje droben vir žubori,
iz matere zemlje zajemlje življenje.

Narašča v reko. In koder hiti,
na materi zemlji oživlja zelenje.

Tako si ti, dete, se v meni spočelo,
iz mene življenje in rast si zajelo.

A jaz iz tebe zajemam veselje,
spolnjene v tebi vse moje so želje.

Brez virov in rek bila zemlja bi vela,
kako le brez tebe jaz bi živela.

V pesmi Mati govori otroku pesnik Ksaver Meško kot 
mati govori otroku, da ji je le-ta vir veselja in bi brez njega 
težko živela. Zato so želeli otroci iz vrtca in učenci iz šole 
materam preko pesmi, plesov, recitacij … povedati, da 
jim veliko pomenijo. Pri njihovem umetniškem izražanju 
so jim pomagale prizadevne mentorice. Svoje matere so 
razveselili tudi s papirnatimi  rožicami, ki so jih izdelali v 
OPB. Nekaj utrinkov si poglejte na pričujočih fotografi-
jah. 

EKODAN –  DAN ZA SPREMEMBE
9. aprila 2011 je na naši šoli potekal ekodan. Odločili smo 
se, da bo to dan za pozitivne spremembe in da spreme-
nimo nekaj na bolje. 
Zbrali smo se učenci, učitelji in drugi delavci Osnovne 
šole Vransko - Tabor,  nadeli rokavice, zavihali rokave in 
polnili vreče s smetmi, ki smo jih našli okoli naše šole in 
vrtca, v trgu Vransko in okolici njega.

Učenci od prvega do petega razreda so si najprej ogledali 
igrico, ki so jo odigrali učenci četrtega razreda z mento-
rico Danijelo Jeršič. Igrica nas je popeljala v svet gozdnih 
živali, ki so jih zmotile smeti, ki so jih odvrgli razigrani 
otroci. Spoznali smo, da lahko smeti, ki jih odvržemo 
sami, naredijo škodo živalim in naravi okrog nas.
Po končani igri smo se vrnili v razrede, kjer smo se pogo-
varjali, zakaj je pomembno, da zbiramo in ločujemo od-
padke.
Tudi  učenci od šestega do devetega razreda so se pogo-
varjali o čistilnih akcijah, ločevanju in recikliranju odpad-

kov v šoli in doma. V ta namen smo uredili ekokotičke v 
razredih, postavili koše in jih opremili z napisi, kaj lahko 
odložimo v posamezne koše. Pisali in risali smo na temo 
recikliranje odpadkov, igrali smo se kvize in igrice na to 
temo.
Po malici smo zavihali rokave in se odpravili vsak na svoj 
konec Vranskega in se "spopadli" s smetmi. V rumeno 
vrečo smo odvrgli vse, kar sodi med embalažo, v črno 
vrečo pa vse ostalo, kar smo našli. Učenci prve triade so 
čistili v neposredni okolici šole, druga triada v naselju, 
tretja triada pa malo dlje od strnjenega naselja do Bro-
dov, Merince in Tešove. 
Ugotovili smo, da se smeti skrivajo vsepovsod. Še največ 
jih je skritih ob cestah, ki vodijo skozi gozd ali travnik. 
Splošna ugotovitev je, da je bilo smeti zelo veliko in da 
smo imeli premalo rumenih vrečk, saj je teh odpadkov 
največ. 
Istočasno smo začeli zbirati tudi odslužene električne 
aparate in star papir. Z akcijo zbiranja papirja smo pričeli 
že teden prej, aparate pa smo zbirali še naslednji teden. 
Tako smo poskrbeli za našo naravo, ko pa smo se vrnili 
s čistilne akcije, smo s tekom poskrbeli še za naše telo. V 
okviru Fit projekta smo tekli po ulicah Vranskega. Teka 
so se udeležili vsi učenci šole za dan zdravja.
Naš ekodan je vsekakor bila sprememba na bolje, saj smo 
odpadke pobirali in ločevali in nismo za sabo puščali 
smeti, ampak smo jih pobirali za drugimi. 
Ob koncu dneva smo se strinjali, da so čistilne akcije še 
kako potrebne in upamo, da jih čez nekaj let sploh ne bo 
potrebno več organizirati. Nam boste pomagali izpolniti 
to upanje?

Klavdija Kropec in Zlatka Avžner,
ekokoordinatorki

Zapisala in fotografije izbrala Marija Završnik

Polnili smo vreče s smetmi ...
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Občinska knjižnica Vransko 

 
          | torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 | 
             | tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si | 

 
PRIREDITVE V MESECU MAJU  

 
 torek, 10. maj 2011, ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu 
 četrtek, 12. maj 2011, ob 19. uri: Indija, potopisno predavanje Nataše Vrhovec 
 sreda, 18. maj 2011, ob 18. uri: Kaligrafija, predavanje v soorganizaciji s CVŢU in  

                                                       Univerzo za tretje ţivljenjsko obdobje Vransko   
 torek, 24. maj 2011, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

 
NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI: 
ODRASLI:       
Breznik, P.: Dober voznik bom! Taylor, P.: Practical Calligraphy 

Recepti, ki se jim ni moč upreti: Sredozemska kuhinja; Peka; 
Morske jedi; Testenine; Čokolada; Vok; Vegetarijanske jedi 

Šolinc, H.: Skozi fiziko z rešenimi nalogami: Tpolota; Zgradba snovi; 
Tekočine; Dinamika; Energija 

Koidl, R.M.: Prasci: zakaj vedno znova naletim na napačnega? Adler, E.: Povabilo v Provanso 

Khoury,R.: Znamenje Laurens, S.: Skrivna ljubezen 

Duff N., M.: Potovanje duš Walker,N.: Sveţi zelenjavni in sadni sokovi 

Gregory, P.: Posvetne radosti 1., 2. del  Deu, Ţ.: Najlepše slovenske prenovljene hiše 

Deveraux, J.: Prebujenje Sapač, M.:Papirnato cvetje-naša dediščina 

Giffin, E.: Nekaj modrega; Nekaj sposojenega Erickson, C.: Caričina hči 

Bright, S.: BioBran- pot do močnega imunskega sistema Shops,I.: Joga 

Lunder, U: Odprto srce: izkušnje in spoznanja ob umiranju in smrti MLADINA: 

Meves, C.: Pogum za vzgojo Barkan, J.: Ţabice in prijatelji; Čričkova pesem 

Silberg, J.: Miselni razvoj dojenčka in malčka Garcia, A.E.: Minuta za pravljico; 3 minute za pravljico 

Steel, D.: Spoštuj se!; Prelomnica Rabley,S.: Pete and the Pirates 

Townsend, S.: Izgubljeni dnevniki Jadrana Krta Oud,P.: Beti im Miha v ţivalskem vrtu; Beti in Miha v parku 

Rezman, P.: Nujni deleţi ozimnice French, V.: Eva in Elvis 

Gabaldon, D.: Tujka 1., 2. del Foccroulle,L.: Ţabji zbor 

Pikalo,M.: Dvojna podaja Bourguinon, L.: Olga 

Trnovec, B.: Kolumbova hči: ţivljenje in delo Alme M. Karlin Payne, R.: Simply Piano 

Viler K., A.: Okoljevarstvena zakonodaja Pokovec, N.: Ţabica Polonca ima govorni nastop 

Brilej, R. in dr.: Omega 1; Omega 2; Omega 3; Omega 4 French, V.: Princesa Gita in zlati slavček; Princesa Izabela in sneţno 
beli samorog; Princesa Hna in črni mucek; Princesa Lucija in kuţa 

Ţagar, F.: Slovenska slovnica za vsak dan Noel, A.: Za večno 

Kozar,L.: Materina ruta Brauner, S.: Kuhinja; Otroška soba; Trgovina; Vrt 

Slovenska zgodovina v preglednicah Lindgren, A.: Emilove nove vragolije; Ţe spet ta Emil 

Bibič, P.: Spominjarije Knister,: Mala čarovnica Lili in začarana noč v šoli 

Karmel, A.: 100 najboljših prstolizov Mead, R.: Klic duha 

Leksikon cerkva na Slovenskem: Dekanija Braslovče Noel, A.: Modra luna 

Praktični vrtnar, priročnik Blade, A.: Lov na pošasti: Temni kotel; Kradljivec duš Araks 

Austria; Alaska – DK Eyewitness Travel Guide Meadows, D.: Pia, vila zajčkov 
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 
1. 5. 

 
11.00 
12.00 
13.00 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO 
SREČANJE NA ČRETI 

delavska maša  
spominska slovesnost 
druţabno srečanje 

 
 

cerkev Matere boţje, 
spomenik padlim NOB 

planinski dom 

 
 

Občina Vransko, 
Ţupnija Vransko, 

PD Vransko 
9. 5. EU SONČNI DNEVI - Risanje sončnega 

jumbo plakata 
Energetika Vransko Energetika Vransko 

10. 5. EU SONČNI DNEVI – Izdelava modelov 
hiš s prikazom izolativnosti 

Energetika Vransko Energetika Vransko 

10. 5. 
11.00 

LITERARNA URA V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjiţnica 
Vransko 

11. 5. EU SONČNI DNEVI – Dirkalniki iz 
odpadkov 

Energetika Vransko Energetika Vransko 

12. 5. EU SONČNI DNEVI – Dan odprtih vrat 
Energetike Vransko, d. o. o. 

Energetika Vransko Energetika Vransko 

12. 5. 
19.00 

Potopisno predavanje 
INDIJA 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

13. 5. 
11.00 

OTVORITEV CESTNEGA ODSEKA 
VRANSKO-PRAPREČE-TEŠOVA 

Občina Vransko Občina Vransko 

13. 5.  
18.00 

REVIJA DOMAČIH PEVSKIH 
ZBOROV 

Kulturni dom Vransko Kulturno društvo Vransko 

14. 5. 
10.00 

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE 
LUKI SEVŠKU 

Vransko 13 Občina Vransko 

14. 5.  
11.00 

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA 
SVETA 

Kulturni dom Vransko Občina Vransko 

14. 5. 
18.00 

OTVORITEV PARKA ZA ROLKANJE park pri Športni dvorani 
Vransko 

Zavod za kulturo, turizem 
in šport Vransko 

15. 5. 
10.30 

FLORJANOVA MAŠA cerkev sv. Magdalene na 
Ločici 

Ţupnija Vransko 

18. 5. 
18.00 

Predavanje in delavnica 
KALIGRAFIJA 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

TVU, 
DRUŠTVO univerza za 

tretje ţivljenjsko obdobje 
Vransko, 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

20. 5. 
19.00 

Predavanje 
NAJVEČ LAHKO NAREDIMO ZA 

ZDRAVJE SAMI 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

Društvo univerza za tretje 
ţivljenjsko obdobje 

Vransko, TVU, 
Občinska knjiţnica 

Vransko 
20. 5. 
20.00 

Glasbeni abonma 
PRIFARSKI MUZIKANTI IN GODBA 

LIBOJE 

Športna dvorana Vransko Zavod za kulturo, turizem 
in šport Vransko 

24. 5. 
18.00 

PRAVLJIČNA URA S 
POUSTVARJANJEM 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

Občinska knjiţnica 
Vransko 

28. 5. 
10.00 

VETER V LASEH –  
S ŠPORTOM PROTI DROGI 

športna igrišča v Prekopi, 
na Vranskem in Ločici 

Zavod za kulturo, turizem 
in šport Vransko 

28. 5.  
20.00 

Vranski poletni večeri 2011 
KVARTET VIOLONČEL 

ČELOFONIJA IN PIANISTKA 
HERMINA HUDNIK 

Schwentnerjeva hiša Zavod za kulturo, turizem 
in šport Vransko 

 



Čistilna akcija


