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OBČINSKI INFORMATOR

številka 89
Vransko, 26. 4. 2013

Na naslovnici: 
Pomlad, foto: DiFoto.Graf

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
e-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje: Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

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 31. 05. 2013. 

Prispevke zbiramo do 15. 05. 2013
preko platforme MojaObčina.si.

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko  – Tabor, Naš dom Vransko, Občinska 
knjižnica Vransko, PGD Ločica, Tone Tavčer, Vlado Rančigaj, Sabina Predovnik, Studio Di.Foto.Graf, ŽOK 
Braslovče

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

UREDNIŠTVO
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PISMA BRALCEV

"Neresnične navedbe v pismu bralcev z dne 20.3.2013"
"V pismu bralcev z dne 20.3.2013, ki je bilo objavljeno v tem 
časopisu, so zapisane številne neresnice o ravnanju ustanovitelja 
družbe, ki upravlja muzej motociklov. Ni res, da bi bilo ustano-
vitelju družbe, ki upravlja muzej motociklov, dne 16.3.2013, ko 
se je v muzeju oglasila skupina ljudi, odveč delati. Ustanovitelj 
družbe, ki upravlja muzej motociklov, je obiskovalce sprejel, 
odprl muzej in prižgal luči. Ni mu bilo težko odpreti muzeja, 
saj prav zaradi obiskovalcev in strasti ustanovitelja družbe, 
ki upravlja muzej, do starih motociklov muzej obstaja in je za 
obiskovalce odprt praktično celo leto. Tudi ni res, da bi ustano-
vitelj družbe, ki upravlja muzej motociklov, zgolj odprl vrata, 
prižgal luči in brez kakršnekoli razlage o motorjih čakal, da bo 
skupina zapustila prostore muzeja. Ustanovitelj družbe, ki up-
ravlja muzej, je slednjega odprl in skupini razlagal o motorjih, s 
posameznimi osebami v skupini je razpravljal o zgodovini mo-
torjev, zgodovini motociklizma, obiskovalcem pa je dovolil tudi 
fotografiranje motociklov in notranjosti muzeja, kar sicer ni do-
voljeno. Skupina se je v muzeju zadržala kar nekaj časa. Ko si je 
skupina muzej ogledala, pri čemer ustanovitelj družbe, ki up-
ravlja muzej, skupine ni priganjal k odhodu, je zaračunal vstop-
nino v višini, kot je določena s cenikom, to je 5 evrov po osebi. 
Takrat je ena oseba iz skupina, ki je hotela poravnati vstopnino 
za celotno skupino, zares dejala, da naj bi bilo dogovorjeno, da 
bo skupina plačala le 3,50 evrov po osebi in da naj bi imel šofer 
brezplačen vstop, vendar pa je ustanovitelj družbe, ki upravlja 
muzej motociklov, povedal, da za ta dogovor ne ve in da cena 
3,50 evrov in prost vstop za šoferja velja le za skupine, v katerih 
je nad 15 ljudi. Oseba, ki je bila plačnik vstopnine, je zato vstop-
nino poravnala. Kasneje je do ustanovitelja družbe, ki upravlja 

muzej motociklov, pristopila druga oseba ženskega spola, ki je 
osorno dejala, da se s ceno 5 evrov po osebi ne strinja. Ustano-
vitelj družbe, ki upravlja muzej, je tudi tej osebi pojasnil ceno, 
nato pa zato, da ne bi prihajalo do prepirov in nezadovoljstva, 
hotel skupini vrniti razliko v ceni, vendar skupina denarja ni 
žela vzeti nazaj. Ne drži, da bi se ob tem ustanovitelj družbe, ki 
upravlja muzej motociklov, hudo razburjal, je pa skupini po-
jasnil, da je cena za ogled pač takšna, kot je določena in da za 
kakršenkoli dogovor ne ve. Ker sta dve osebi iz skupine še kar 
razpravljali o ceni, je ustanovitelj družbe, ki upravlja muzej, dejal 
le, da je sedaj razpravljanja o ceni dovolj, da jim bi denar vrnil, 
pa ga nočejo, zato naj muzej zapustijo in odidejo z dvorišča. Da 
naj bi ustanovitelj družbe, ki upravlja muzej motociklov, govoril 
o tem, kdo je gospodar in kdo ne, da naj bi skupino naganjal z 
besedami: " Marš ven!" tako ne drži. Ob lastniku družbe, ki up-
ravlja muzej motociklov, je bil ves čas njegov dveletni vnuk, zato 
se že iz tega razloga do obiskovalcev gotovo ni mogel obnašati 
tako, kot izhaja iz pisma bralcev z dne 20.3.2013. Vsebina pisma 
bralcev tako ni resnična, je zavajujoča in izmišljena. 

Ustanovitelj družbe, ki upravlja muzej motociklov, 
Petja Grom, u.d.i.a."

Pohvala
Zima se počasi od nas poslavlja, zato se nama zdi primerno, 
da ob koncu sezone pohvaliva Sandija Slapnika za vzorno, 
pravočasno in zimskim razmeram primerno čiščenje snega s 
cestišč in pravočasno posipavanje peska proti poledenelosti. 

Anica in Alfonz Drobež
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NAjveČ MLeKA Iz OBČINe vRANSKO OddAL 
ANdRej BRIšNIK – 380.853 LITROv

Mlekarna Celeia je  na slavnostnem dogodku v  Miklavžu pri 
Taboru razglasila zmagovalko izbora za mlečno kraljico Ze-
lene doline Slovenije za leto 2013. 
19-letna Andreja Jurhar iz Medloga pri Celju si je krono 
prislužila s svojim znanjem s področja kmetijstva in mle-
karstva. Na slovesnosti pa so 31.  zapored podelili tudi 
priznanja največjim proizvajalcem mleka. 
Direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakop je v svojem nago-
voru nekaj besed namenil tudi poslovnim rezultatom v lan-
skem letu. Od 17 kmetijskih zadrug (122 proizvajalcev mle-
ka) so odkupili 93 milijonov litrov mleka, svojo proizvodnjo 
pa so usmerili predvsem v proizvodnjo različnih fermanti-
ranih izdelkov, poltrdih sirov ter konzumnega mleka. Ustva-
rili so 58 milijonov evrov od prodaje, od tega 70 odstotkov 
na domačem in 30 na tujih trgih. Poslovno leta je Mlekarna 
Celeia zaključila z okrog 300 tisoč evri dobička. 
V nadaljevanju so že 31. leto zapored podelili tudi priznanja 
zvestim proizvajalcem mleka. Največji proizvajalec med 
kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska 
zadruga, ki je v minulem letu za Mlekarno Celeia proizved-

la kar 25.766.611 
litrov mleka, med 
posamezniki pa 
Herald Konečnik iz 
Šentjanža z 899.083 
litri mleka. 
Kmetijska zadruga 
vransko je skupaj 
oddala 1.984.437 
litrov mleka, 
od tega največ 
(209.221 litrov) 
Rudolf  Savinek iz 
Prekope, 175.345 
litrov Franc 
Reberšek iz Sela in 
Robert Kladnik iz 
Čepelj 109.595 li-
trov mleka. Andrej 
Brišnik iz Prekope, 
ki je član Mlekar-
ske zadruge Arja vas,  pa je oddal 380.853 litrov mleka.  

T. Tavčer 

NA RevIjI 730 MLAdIh Pevcev V Domu II. slovenskega tabora je bila 17. in 18. aprila 
območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov, ki jo 
že vsa leta organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
Žalec. Revija je potekala v dveh delih, nastopilo pa je sedem-
najst zborov s 730 pevkami in pevci iz šestih občin Spodnje 
Savinjske doline. 
V sredo, prvi dan revije, so nastopili mlajši otroški, otroški 
in mladinski zbori osnovnih šol Polzela, Petrovče, Braslovče, 
Vransko-Tabor in podružnične šole Trje, v četrtek, drugi dan 
revije pa zbori osnovnih šol Prebold, Griže in Žalec. Revijo je 
strokovno spremljala  Sonja Kasesnik, ki je po reviji mentori-
cam posredovala strokovno  mnenje. S slišanim je bila zelo 
zadovoljna. 
Glede na število mladih pevk in pevcev, ki gojijo ljubezen do 
petja v zborih na osnovnih šolah, se za prihodnost zborov-
skega petja v dolini ni bati, saj bodo prav gotovo številni 
osnovnošolski pevci nadaljevali s petjem v odraslih zborih. 

T. Tavčer

OBMOČNA RevIjA FOLKLORNIh SKuPIN
V  Dvorani hmeljarskega doma v Petrovčah je potekalo 
območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki delujejo na 
področju  Spodnje Savinjske doline. Srečanje je pod okriljem 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne iz-
postave  Žalec, organiziralo Kulturno društvo Petrovče. 
Območna revija  folklornih skupin je doslej prvič  potekala  
v Petrovčah, česar so bili v  KD Petrovče še posebej vese-
li. Na odru je zaplesalo  kar šest folklornih skupin, in sicer 
FS Petrovče, Mihtin Vransko, Ponikva, Galicija, Grifon  
Šempeter in Vransko. 
Ob zaključku nastopov  je zbrane  nagovoril   vodja  izpostave 
JSKD Žalec Marko Repnik in vsem vodjem skupin podelil 
priznanja. Revijo je strokovno spremljala Branka Moškon, ki 

je po nastopu opravila tudi strokovni posvet z vsemi vodji 
skupin. 

T. Tavčer

ZGODILO SE JE  ...

Mlajši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, ki ga vodi Danijela 
Jeršič. Nastopil pa je tudi mladinski pevski zbor, ki ga vodi Katja 
Florjančič. 
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ZGODILO SE JE  ...

GRAdNjA PReNOSNeGA PLINOvOdA M2/1 
v POLNeM TeKu

Navkljub nepri-
jaznim vremen-
skim razmeram, 
ki smo jim bili 
še do nedavna 
priča, lahko v naši 
občini že nekaj 
časa spremljamo 
izgradnjo prenos-
nega plinovoda 
M2/1, ki bo v 

dolžini približno 65 km potekal od Rogaške Slatine do Tro-
jan. Namen izgradnje je povečanje transportnih kapacitet, 
zanesljivosti in varnosti preskrbe z zemeljskim plinom v ce-
lotnem slovenskem plinovodnem sistemu. 

Prenosni plinovod M2/1 bo tako služil kot dopolnilo že 
zgrajenega plinovoda M2, ki je eden glavnih elementov slo-
venskega magistralnega plinovodnega sistema, saj povezuje 
plinovoda M1 in M3, ki služita za prenos zemeljskega plina 
do središč porabe in za tranzit preko Slovenije. Odmik plino-
voda M2/1 od obstoječega plinovoda je praviloma mini-
malno 5-8 m, na nekaterih odsekih pa poteka po novi trasi. 
Cev prenosnega plinovoda M2/1 je večjega premera in ima 
višje tlačne karakteristike kot obstoječa cev plinovoda M2, ki 
obratuje s tlakom 50 barov, ob nazivnem premeru cevi 400 
mm;  premer cevi plinovoda M2/1 je DN 800 mm, predviden 
delovni tlak pa 70 barov.  
Plinovod gradi konzorcij družb, ki ga vodi IMP d. d. iz Lju-
bljane, dela na trasi pa izvajajo s strani konzorcija imenovani 
podizvajalci. Po končani izgradnji je izvajalec del dolžan 
zemljišča povrniti v prvotno stanje.

juLIjA WeISS TOKRAT OSvOjILA zLATO
V soboto, 13. 4. 2013, je v Sevnici potekalo tekmovanje 
v prikazu tehnik  ju-jitsa za mlajše člane. Tekmovanja se 
je udeležilo 135 mladih tekmovalcev iz celotne Slovenije.

Na tekmovan-
je je odšla tudi 
petčlanska ekipa 
KBV Fudoshin 
sekcija Vransko. 
V kategoriji 1 je 
Martin Govednik  
osvojil odlično 6. 
mesto (dečki 7-8 
let), Anže Goved-
nik je osvojil 

24. mesto (dečki 9-10 let), julija Weiss je blestela v svoji 
kategoriji, saj je klub glavobolom in rahli vročini osvojila 
zlato medaljo (deklice 9-10 let), ula Weiss pa je osvojila 
6. mesto (deklice 11-12). Ulo je v isti kategoriji prehitela 
klubska kolegica Sara Miklaužič, ki je osvojila 5. mesto. 
Tekmovanja se je udeležilo tudi sedem članov KBV Fu-
doshin  Gotovlje, ki so dosegli zelo lepe rezultate, saj so 
prav tako posegali po odličjih. 
Tekmovalce sta vodili Anja Laznik in Barbara Stiplošek, 
na sodniških stolih pa sta tokrat sedela David Štraus in 
Sabina Predovnik. 
Iskrene čestitke vsem.
Vse rezultate lahko vidite tudi na www.fudoshin.si. 

juLIjA zOPeT STOPILA NA STOPNIČKe
V soboto 16.3. 2013, se je enajst članov Društva borilnih 
veščin Fudoshin Gotovlje udeležili tekmovanja v prikazu 
tehnike v Črnomlju. Tekmovalo je kar 153 tekmovalcev iz 
devetih klubov.
Svojo tehniko pa so na tekmovanju pokazale tudi tri članice 
DBV Fudoshin sekcija Vransko. Julija Weiss je v  kategoriji 
1 od 9 do 10 letosvojila odlično 2. mesto in zopet osvojila 
medaljo. Ula Weiss je v kategoriji 1 od 11 do 12 let osvojila 
nehvaležno 4. mesto, Sara Miklaužič pa se je morala v isti ka-
tegoriji, zaradi ponesrečenga padca pri metu, zadovoljiti z 6. 
mestom. 
Vse tri članice so s trdim delom na treningu posegle po 
odličnih rezultatih, na tkmovanju so izvajale zelo lepo 
tehniko, ki jo bodo na treningu še bolj otrdile in jo zopet 
pokazale sodnikom 13. 4. v Sevnici. 

Tekmovanja pa se je udeležilo tudi osem članov DBV Fu-
doshin Gotovlje, ki so tudi posegali po odličnih rezultatih. 
KATEGORIJA 1: 
1. mesto Nik Mejak (7-8 let) , 
9. mesto Julijan Zakonjšek (9-10 let), 
15. mesto Timotej Pokrajac (9-10 let), 
29. mesto Jaka Jeram (9-10 let), 
3. mesto Lin Šuster (7-8 let), 
KATEGORIJA 2: 
3. mesto Nejc Zorec (11-12 let), 
2. mesto Lena Kostajnšek (11-12 let), 
3. mesto Hana Jeram (11-12 let) 
Na tekmovanju je člane vodil trener Luka Melanšek, na 
sodniških stolih pa je bila Sabina Predovnik. 
Čestitke vsem članom in trenerjem!

Tekmovalci sekcije Vransko
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ZGODILO SE JE  ...

uSPešeN NASTOP NA evROPSKeM PRveNSTvu 
IN uvRSTITev NA SveTOvNO PRveNSTvO v 

OdBOjKI
Naša občanka Katja 
Mihevc iz Brodov 
je s slovensko ka-
detsko odbojkar-
sko reprezentanco 
dosegla zgodovin-
ski uspeh. Na evrop-
skem prvenstvu, ki 
je potekalo v Baru v 
Črni gori, so dekleta 
osvojila odlično 
šesto mesto v Evropi 

in se kot prva ženska odbojkarska reprezentanca uvrstile 
na svetovno prvenstvo, ki bo konec julija na Tajskem. Pri-
igrale so si tudi nastop na olimpijskih igrah mladih, ki bodo 
letos na Nizozemskem. Sezona pa zanjo še ni končana, saj 
jo s klubom iz Braslovč čakajo še pomembne tekme tako v 
članski kot v kadetski kategoriji.

Katja Mihevc: »Z ev-
ropskega prvenstva sem 
se vrnila z neprecen-
ljivimi občutki in novo 
nepozabno izkušnjo. 
Dosegle smo zgodovin-
ski rezultat in sem res 
ponosna, da sem lahko 
del te ekipe. Vsako tek-
mo smo odigrale kakor 
najbolje znamo in s ciljem, da se uvrstimo med šest ekip v 
Evropi in tako posledično na svetovno prvenstvo. Res sem 
vesela, da nam je to uspelo. Tako bom letos med poletnimi 
počitnicami več po svetu kot pa doma, saj bomo najprej 
odšle na olimpijske igre mladih na Nizozemsko, nato pa še 
na svetovno prvenstvo na Tajsko. Tudi naša sezona v klubu se 
še ni končala. Čakajo nas tekme kvalifikacij za prvo državno 
odbojkarsko ligo, v maju pa še zaključni turnirji za kadetinje.«

LANI v OBČINI vRANSKO zBRALI 638 TON 
KOMuNALNIh OdPAdKOv

S 1. aprilom so v družbi Simbio 
ponovno prešli na poletni urnik 
odvoza bioloških odpadkov, kar 
pomeni, da se bodo ti odvažali 
vsak teden. Poletni urnik odvoza 
bioloških odpadkov bo trajal vse 
do novembra. 

V primeru, da se uporabnik, ki prebiva v individualnem ob-
jektu, želi odjaviti iz sistema odvoza in zbiranja bioloških od-
padkov v rjavem zabojniku, lahko to stori s podpisom izjave 
o hišnem kompostiranju oz. izjave o ločevanju bioloških od-
padkov, ki se nahaja na spletni strani družbe www.simbio.si. 
Kot so še sporočili iz družbe Simbio, želijo uporabnike storitev 
tudi spomniti, da je strošek za zbiranje in odvoz bioloških od-
padkov v poletnem obdobju višji, saj se storitev izvaja enkrat 
pogosteje kot v zimskem obdobju. Namesto stroška v višini 
od 5 do 7 evrov, kolikor znaša zbiranje bioloških odpadkov 
v 120-litrskem zabojniku v zimskem času, znaša ta strošek v 
poletnem času za 120-litrski zabojnik od 9 do 12 evrov.  
V občinah Spodnje Savinjske doline je bilo lani zbranih in 
odpeljanih skupaj 8.537 ton komunalnih odpadkov, od tega 
iz občine Žalec 4.331 ton,  Polzela 1.257, Vransko 638 (355 
ton mešanih, 72 papirja, 70 embalaže, 57 stekla in 50 ton or-
ganskih), Braslovče 1.036, Prebold 1085 in Tabor 189 ton. 
Na območju 12 občin, kjer Simbio opravlja javno gospodar-
sko službo, je 8400 rjavih zabojnikov za zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada. V kompostarni RCERO Celje je bilo iz teh občin 
pripeljanih in obdelanih dobrih 5269 ton bioloških odpad-
kov. 
V letu 2013 se je iz sistema zbiranja in odvoza bioloških 
odpadkov v rjavih zabojnikih odjavilo 1400 uporabnikov 
storitev, ki so se odločili za hišno kompostiranje tovrstnih 
odpadkov. 

T. Tavčer

vAROvANcI -  STANOvALcI v NAšeM dOMu 
NA vRANSKeM

Naš dom obstaja že od leta 2005, ko smo konec decembra 
v dom sprejeli prve stanovalce. Tja do novega leta jih je bilo 
približno pet. A že v naslednjem letu smo dopolnili ka-
paciteto 42 oseb. V lanskem letu pa smo v marcu odprli še 
depandanso, v katero se je lahko nastanilo še 22 oseb. Naš 
dom je trenutno polno zaseden. Z zapolnitvijo se je povečal 
naš obseg dela, zato smo zaposlili še nekaj ljudi. Tako smo 
dobili tudi delovno terapevtko, ki je zelo dobrodošla. Našim 
varovancem organizira različne dejavnosti, ki se jim odvijajo 
dnevno, tedensko in mesečno. Pomaga jim pri izdelovanju 
različnih izdelkov, jih usmerja, spodbuja, motivira, se z njimi 
pogovarja, fotografira izdelke ... Radi se udeležujejo telo-
vadbe, gredo na sprehode, nabirajo regrat ... Gospod župnik 
nam je odstopil tudi del ograjenega vrta, kjer  bodo lahko im-
eli svoj vrt. Tu bodo lahko sadili vrtnine, zelenjavo, rože ozi-
roma kar bodo želeli.  Zelo so pozorni eden do drugega in če 
je nekdo dalj časa odsoten, ga pogrešajo. Radi se pogovarjajo 
in obujajo stare čase, ki jih primerjajo s sedanjim tokom 
življenja. Vedno nam lahko povedo svoje želje in potrebe o 
prehrani. Mi jim seveda te želje čim prej izpolnimo. Hrano 
jim ponudimo v takšni obliki in na takšen način, kakor so jo 
bili vajeni v svojem življenju zaužiti. Tudi "repete" je mogoče 
dobiti kadar koli. Zelo radi imajo glasbo, zato so veseli vsa-
kega muzikanta, ki jih obišče in jim zaigra kakšno slovensko 
narodno. Še bolj pa jim je všeč tista domača, saj radi zraven 
tudi zapojejo. Tudi kakšen plesalec se najde med njimi.  Vsak 
dan, kdor želi, tudi moli v naši kapelici rožni venec. Vse, kar 
se pri nas odvija, je prostovoljno, zato smo zelo veseli, da jih 
vedno  pride veliko. Naši stanovalci so zmeraj nasmejani in 
dobre volje.    

Anica Cencelj

Slovenska kadetska odbojkarska
reprezentanca

Katja Mihevc, številka 10
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NeKOČ je BILO 
KMeČKe IGRe

Kar dolgih 37 let je preteklo od takrat, ko sta leta 1976 
Franc Izlakar in Janko Vranič dala pobudo, da bi v okviru 
turističnega društva organizirali  kmečke igre. 

Ko smo snovali koncept, nismo niti sanjali, da bo ta pri-
reditev na Vranskem zdržala kar celih 10 let in dobila vse-
slovenski značaj srečanja mladih kmetov in kmečkih deklet. 
Na prve kmečke igre se je prijavilo štirinajst ekip. To število 
je vsako leto naraščalo, tako da smo v naslednjih letih gostili 
ekipe v povprečju iz 40 občin. Sodelovale pa so tudi ekipe iz 
Niša (Srbija) in ekipa iz Italije. 
Prireditev je bila zasnovana kot zabavno srečanje, saj sta ob 
sobotah, ko je bil večer slovenske kmečke kulinarike, igrala 
po dva priznana ansambla, v nedeljo na kmečkih igrah pa 
tudi trije. 
V soboto, ko je bil večer kmečke kulinarike, so začele ekipe 
prihajati zelo zgodaj. Že dopoldne smo postavili  dvajset 
štedilnikov in elementov tako, da so imele vse ekipe enake 
pogoje za tekmovanje. Pripravili smo pravilnik ocenjevanja, 
z velikim strahom pa smo ob vsaki prireditvi pogledovali 
na Menino planino in ocenjevali, ali je vrh pokrit z oblaki. 
To je bil po navadi znak, da bodo v popoldanskem času 
plohe in nevihte. Zanimivo je bilo, da smo prireditev spelja-
li v največjem deževnem vremenu. Spominjam se, da je 
deževalo kot iz škafa, na plesišču pa se je vrtelo polno fantov 
brez srajc, punce mokre, da jim je iz poletnih majic v curku 
tekla voda, celo dvorišče pa je odmevalo od vriskov veselja. 
V teh mladih je bila nabita pozitivna energija, v zraku je bilo 
čutiti  mladost in željo po zdravi kmečki zabavi. 
Od tega trenutka me nikoli več ni skrbela Menina, saj sem 
vedel, da bomo s tako publiko kos vsakemu vremenu. V 
mraku, ko je nastopil čas za tekmovanje, so se tekmovalne 
ekipe razvrstile vsaka na svoje oštevilčeno tekmovalno 
mesto. Večina je svoje tekmovališče okrasila z od doma 
prinesenimi prti in prtički, nekatere skupine tudi s šopki. 
Lepo je bilo gledati te mlade tekmovalke in tekmovalce, ki 
so bili oblečeni v njihova tradicionalna oblačila. Od tega tre-

nutka naprej je strokovno vodenje prevzela posebna ocen-
jevalna skupina, v kateri so bili znani slovenski gastronomi. 
Med njimi je bil tudi poznani pisec kuharskih knjig Ivan 
Ivačič. 
Tekmovalo se je v peki kruha. Vsaka skupina je zamesila 
kruh, ki je bil poznan v okolju, iz katerega je prihajala. Za 
njihove krušne izdelke so se gostje skoraj stepli. 
Sledilo je pripravljanje nedeljskega kosila in priprava 
slavnostnega pogrinjka. Pestrost receptov tekmovalcev je 
bila občudovanja vredna, strokovna komisija pa je obljubi-
la, da bo izdala kuharsko knjigo DOBROTE PO KMEČKO. 
Žal je Ivan Ivačič, s katerim sem potem prijateljeval, premi-
nil in do tega projekta ni prišlo. Sledila je podelitev priznanj, 
nato pa vesela zabava do jutranjih ur. 
Ko sem se proti jutru vračal mimo bazena domov, sem iz 
šotorov, v katerih so spali tekmovalci, slišal samo vriskanje. 
Ob 8. uri so se tekmovalci zbrali na zajtrku v osnovni šoli, 
sledilo je posvetovanje o kmetijstvu, nato pa priprave na 
popoldanske »kmečke igre«. Mladi fantje in dekleta so se v 
popolnem tekmovalnem žaru potegovali za naslov »sloven-
skega prvaka« v košnji in drugih številnih disciplinah, kot 
so grabljenje sena v roglo, pretakanje vina, kmečka žehta, 
žaganje hlodov in še v številnih zabavnih disciplinah, ki so 
bile ocenjevane po kvaliteti in času. Po podelitvi priznanj 
je vedno sledila veselica s tisoč gosti in kar stalno obljubo 
»drugo leto se zopet vidimo«. S hvaležnostjo se spomin-
jam vodstva krajevne skupnosti, ki nas je v vsaki prireditvi 
spodbujalo, in svojih kolegov in kolegic, ki jim nobeno delo 
ni bilo pretežko. 
Veliko let je preteklo od takrat. Mlajše generacije se tega ne 
spominjajo več in nekateri ne vedo, da je skulptura kmeta z 
vilami pod lesenim kozolcem, ki ga je izdelal  rezbar Franc 
Dobnik in stoji na »Osetovem vrtu«, spomenik v čast slo-
venskim kmečkim igram na Vranskem. 
Ko sem se pred leti peljal z upokojenci na izlet v Libeliče na 
Koroškem na ogled njihovega muzeja o plebiscitu in ogled 
kostnice, je bilo zelo vroče. Na nekem kmečkem dvorišču 
sem videl vodovodno pipo. Ogovoril sem gospodarja in ga 
prosil za kozarec vode. Ta je odšel v hišo in prinesel liter 
vina rekoč: »Tebe pa poznam! Ti si krivec, da sem se jaz 
poročil.« Nato je z roko pokazal na traktor na dvorišču, na 
katerem je sedel kar zajeten možakar in dejal: »Vidiš mo-
jega sina? Ta pa je »rezultat« kmečkih iger na Vranskem.« 
Ko sem se pozneje usedel na svoj sedež na avtobusu, sem s 
tihih smehom razmišljal, koliko kozarcev vina bi dobil, če 
bi mi ga ponudili vsi tisti, ki so si v desetih letih druženja na 
Vranskem našli svojo partnerico za kmečko življenje.

Vlado Rančigaj

UTRINKI IZ ZGODOVINE
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ZKTŠ - KULTURA/ŠPORT

v MAju vAS vABIMO NA NASLedNje PRIRedITve: 
KuLTuRA

Vse mlade, ki jim športna aktivnost pomeni zabavo, razvedrilo in druženje, vabimo 
v soboto, 25. maja 2013, ob 10. uri 

•   na igrišče pri Športni dvorani Vransko, 
•   na igrišče v Prekopi, 

•   v Športni park Ločica pri Vranskem. 

  

Vsakodnevne dejavnosti (gledanje televizije, igranje računalniških igric …) boste prevetrili s športnimi aktivnostmi: 
košarko, nogometom, odbojko, rolanjem, štafetnimi igrami … 

in drugimi dejavnostmi na prostem: likovno izražanje, ples v vetru … 

Informacije: ZKTŠ Vransko, 03 703 12 10, 041 238 749. 

veTeR v LASeh - S šPORTOM PROTI dROGI
 »S šPORTOM dO zABAve BRez ALKOhOLA« 

OdPRTje RAzSTAve LeTALSKe zBIRKe
MARjANA jANeŽIČA 

petek, 10. 5. 2013, ob 12. uri v Schwentnerjevi hiši 

  

OdPRTje RAzSTAve O deLu IN ŽIvLjeNju
SLIKARKe AvGuSTe šANTeL 

petek, 17. 5. 2013, ob 12. uri v Schwentnerjevi hiši 

  

uSTvARjANje S PRešANIM cveTjeM
(delavnica z darjo Kos) 

petek, 31. 5. 2013, ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši 

šPORT
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PRIRedITev zA MAMIce, BABIce, ŽeNe, 
deKLeTA ...

Mavrica ni zaradi sonca, 
pa tudi ne zaradi dežja. 
Mavrica je stezica, 
po kateri se v srce pripelja 
nekaj lepega. 

(Feri  Lainšček) 
V četrtek, 21. marca 2013, smo kolektiv in učenci OŠ Vransko 
- Tabor v sodelovanju s Kulturnim društvom Vransko pri-
pravili prireditev, namenjeno celi družini, še posebej pa vsem 
mamicam, babicam, ženam in dekletom. Učenci so skupaj 
z mentorji pripravili pester program, ki je vseboval plesne, 
pevske, igralske točke ter recitale. Sodelovali so tudi otroci 
Vrtca Vransko. Starši in vsi ostali obiskovalci so si lahko v avli 
športne dvorane ogledali razstavo likovnih del, ki so nastajala 
pri urah likovne vzgoje. Otroci so ustvarjali na temo družine, 
domišljiji pa so prepustili prosto pot. Še vedno si razstavo 
lahko ogledate v avli šole. Vse mamice, babice, žene, dekle-
ta in ostale obiskovalke smo obdarili z broškami, ki so jih 
učenci ob budnem spremljanju mentorjev vsak dan pridno 

izdelovali v OPB. Zelo veseli smo bili tudi gostov iz Zavoda 
sv. Rafaela, ki so si s spremstvom in v družbi prostovoljčkov 
ogledali prireditev. 
Skupaj z učenci, mentorji, vami, dragi obiskovalci, in vsemi 
sodelujočimi nam je uspelo ponesti veliko žarkov lepega po 
stezici mavrice vse do naših src. 
Utrinke si lahko ogledate na fotografijah. 

Sanja Marn, Mateja Jeler, Stanka Tominšek Kužnik

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

zMAGOvALNI PROjeKT AceS
Tudi v letošnjem 
šolskem letu je OŠ 
V r a n s k o - T a b o r 
sodelovala v pro-
jektu ACES. Učenci 
in mentorji naše OŠ 
in partnerske OŠ s 
Slovaške smo pri-
pravili projekt z na-
slovom I DARE YOU 
TO SPEAK UP!

V okviru projekta smo organizirali dve mednarodni 
izmenjavi učencev in učiteljev. Učenci so posneli šest 
kratkih izobraževalnih filmov, ki so jih podnaslovili v 
slovenskem, slovaškem, angleškem in nemškem jeziku. 

Oblikovali so Facebook stran projekta in napisali kar 
nekaj člankov o izvedenih dejavnostih.
Od 9. do 12. aprila je v mestu Senec na Slovaškem poteka-
la zaključna ACES akademija, na kateri so šole pred-
stavile svoje projekte. Razglasili so tudi zmagovalce po 
posameznih temah. Z našim projektom smo zmagali v 
kategoriji Informacijska pismenost.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim mentorjem in 
učencem, vodstvu šole, Občini Vransko, vsem staršem, ki 
so gostili slovaške učence, vsem sponzorjem ter vsem os-
talim, ki so nam kakor koli pomagali pri izvedbi projekta.
Naš projekt bomo predstavili 25. aprila na zaključni pri-
reditvi, ki bo potekala v športni dvorani OŠ Vransko - Ta-
bor.                  

Beatrika Jernejc, vodja projekta ACES

šPORTNI dAN MALO dRuGAČe
Deževno soboto, 6. aprila 2013, so šolarji od 7. do 9. raz-
reda Osnovne šole Vransko - Tabor izkoristili športno.  

Da bi popes-
trili športne ak-
tivnosti v dvo-
rani, smo tokrat 
športni dan or-
ganizirali malo 
drugače. Učenci 
so se v raznih 
d e l a v n i c a h 
naučili osnov 
juda, plesa in 
iger z loparji 
( b a d m i n t o n , 

namizni tenis). V delavnicah so se menjavali vsako polno 
uro. Prav vsi učenci so bili ves čas aktivni, kar res redko 
dosežemo. 
Po končanih delavnicah so se lahko najbolj pogumni 
preizkusili v sumo borbah, kar je še popestrilo zaključek 
športnega dneva. 

Z vidnim za-
d o v o l j s t v o m 
na obrazih so 
učenci na kon-
cu zapuščali 
športno dvora-
no, kar je bilo 
nam učiteljem 
še posebej v za-
dovoljstvo. 
Cel dopoldan sta predano pomagala pri demonstracijah 
naša aktivna judoista Beno učakar in Adam Bergant in 
nam pokazala res bogato znanje tega športa. 
Posebna zahvala gre tudi našima sodelavcema, g. Petru iz 
judo šole jaka, s katerim skozi vse leto lepo sodelujemo, 
in naši predani učiteljici plesa Miri Les. 
Oba sta učence skozi ves dopoldan motivirala in spod-
bujala. 
Športni učitelji se bomo tudi v prihodnje zelo trudili, da 
popestrimo ure športa in jim gibanje še bolj priljubimo.

Hajdeja Brglez, učiteljica športne vzgoje
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

KuhARSKI KROŽeK 
MAReLIČNI cMOKI IN SAdNA NABOdALA

Učenci od prvega do petega razreda smo zopet kuhali.
Tokrat smo se odločili skuhati cmoke. Našli smo 
enostaven, preizkušen recept. Potrebovali smo pol kilo-
grama puste skute, 2 jajci, lonček pšeničnega zdroba, 
lonček moke in ščep soli. Sestavine smo zmešali in pustili 
pol ure počivati. Medtem smo si pripravili sadna naboda-
la. Učenci so prinesli ananas, mango, kivi, jabolka, hruške, 
banane, pomaranče, grozdje in jagode. Sadje smo narezali 
na drobne koščke in ga natikali na paličice. Seveda smo 
se malo tudi razvajali in nabodala pokapljali s temno 
čokolado. Testo smo oblikovali v cmoke. V nekatere smo 

dali marelico, 
v nekatere pa 
kar marelično 
m a r m e l a d o . 
Kuhali smo jih 
dvajset minut, 
še povaljali po 
p r e p r a ž e n i h 
drobtinah in 
pojedina se je 
začela. Za mamice tokrat ni veliko ostalo, se je pa nam v 
trebuščkih veselo smejalo. 

Maja Jerman in Mira Les

OBISK GeN-A v KRšKeM
V petek, 5. 4. 2013, 
smo se nadarjeni 
učenci Osnovne 
šole Vransko – Ta-
bor in POŠ Tabor 
odpeljali v Krško 
v Svet energije 
GEN. Tam so nas 
gostoljubno spre-

jeli. Predstavili so nam vodičko, ki nas je najprej odpeljala v 
»mali« kino. Razložila nam je nekaj stvari o porabi energije in 
elektrarnah. Zatem so nas prepustili vodiču, ki nas je popeljal 
v sobo eksperimentov. V spomin se mi je najbolj vtisnil eks-
periment, pri katerem si moral ščurka, ki je deloval na sončne 
celice, s svetilko pripeljati na drugo stran mize. Bilo je zan-
imivo, saj sem izvedel mnogo novih stvari o porabi elektrike. 
Marcel Semprimožnik, 5. a 

Ko smo bili v Svetu energije GEN, je tam snemala tudi sne-
malna ekipa RTV Slovenije. Prosili so nas za sodelovanje pri 
snemanju. Potrebovali so tri učence. Med njimi sem bil tudi 
sam.  Predstavljali smo eksperiment, kjer so merili, koliko 
časa bi morali kolesariti trije kolesarji, da bi pridobili dovolj 
energije, s katero bi skuhali en lonec juhe. Ker smo trije kole-
sarji poganjali kolesa eno minuto in pridobili le delček ener-
gije, potrebne za kuhanje, so ugotovili, da bi to trajalo zelo 
dolgo. 
Pred kamerami je bilo zanimivo, ker smo morali kolesa 
poganjati vsaj pet minut, saj so snemanje velikokrat prekinili 
in smo morali začeti znova. 
Tilen Tehovnik, 7. b 

Mentorici: Mira Brinar Huš in Simona Jan 

A Se GRevA MATeMATIKO?
Matematika v vrtcu niso zapletene formule. Matematike 
se učimo predvsem preko igre, pogovora ali manipulacije s 
predmeti. Dostikrat poteka to učenje tako spontano, da se 
tega otroci niti ne zavedajo. 
V sredo, 20. marca, smo izvedli 7. obogatitveno dejavnost. 
Otrokom smo v vseh igralnicah pripravili različne igre, preko 
katerih je učenje matematike potekalo kar se da igrivo in za-
bavno. 
Razvrščali smo predmete glede na barvo ter obliko, razstav-
ljali in sestavljali smo telesa, se tehtali in merili, merili omare z 
metrsko palico, ciljali smo v tarčo, izvajali pot orientacije, ses-
tavljali zaporedja in sestavljanke ter mnogo več. Otroci so se 
z veseljem igrali, hkrati pa so razvijali matematično mišljenje. 

 Branka Kramar

veLIKONOČNO ARANŽIRANje SedMOšOLcev
V torek, 26. 3. 2013, smo imeli sedmošolci tehniški dan z 
naslovom Velikonočno aranžiranje. 
Najprej smo se učenci 7. a-razreda odpravili v učilnico 
tehnike in tehnologije, učenci 7. b pa v učilnico likovne 
vzgoje. Delali smo različne izdelke iz različnih materialov. V 
7. a smo okraševali steklenice z volno in košarice iz papirja. 
Učenci 7. b so izdelovali glave velikonočnih zajčkov iz balo-
nov in papirnatih brisačk, nato so balon še skaširali s papir-
natimi brisačkami. Izdelovali so tudi zajčke in kokoši iz rolic, 
ki so jih oblepili z barvnim papirjem. 
Po drugi šolski uri smo pomalicali in zamenjali učilnici. 
Delali smo enake izdelke kot naši sosošolci prejšnji dve 
šolski uri. Učenci 7. a smo naredili še posebno dekoracijo za 
hodnik pred zbornico, in sicer ogromno kokoš z mnogimi 
zajčki. Kokoš je bila velika in pisana, majhni zajčki pa so bili 
še bolj pisani ter velikonočni in dajali so občutek, kot da so 
prazniki že tu. Tako se je končal naš drugi tehniški dan v 
letošnjem šolskem letu.
Imeli smo se zelo lepo in resnično smo uživali v ustvarjanju 
velikonočnih izdelkov.

Eva Homšak Godler, 7. a-razred OŠ Vransko - Tabor
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 26. APRIL 2013               Številka 30/2013         

V S E B I N A 

AKTI   
 
1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko 

2. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

3. SKLEP o   imenovanju predstavnice soustanoviteljic 
v Svet JZ MSK Žalec 

OBJAVE 
 
4. PREČIŠČENO BESEDILO POROČILA o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko v letu 2011 in v začetku leta 2012 
 
5. POROČILO o zakonitosti in smotrnosti poslovanja 
Energetike Projekt d.o.o. in Občine Vransko  

ZAPISNIKI    
 
6. ZAPISNIK 15. redne seje Občinskega sveta 
 
7. ZAPISNIK 10. korespondenčne seje Občinskega 
sveta  
 
8. ZAPISNIK 11. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

OBVESTILA 
 
9. OBVESTILO o objavi pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo 
– Vodice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTI 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko , št. 21/12) je Občinski svet 
Občine Vransko na 15. redni seji dne 16.04.2013 sprejel 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo za območje Občine Vransko 

 
1. člen 

       
Drugi odstavek, 12. člena, točka dve (2) Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 96/09) se 
spremeni tako, da se glasi: 
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 
faktorji dejavnosti K (dejavnost): 
 
CC-SI opis faktor 
111 enostanovanjske stavbe 0,7 
1121 dvostanovanjske stavbe                              1,0 
112 večstanovanjske stavbe                              1,3 
121 gostinske stavbe                                         1,3 
12201 stavbe javne uprave                                    1,0 
12202 stavbe bank, pošt, zavarovalnic                  1,3 
12203 druge upravne in pisarniške stavbe             1,3 
123 trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti 
 

1,3 

124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
elektronskih komunikacij 

1,3 

125 industrijske stavbe in skladišča                   0,35 
126 stavbe splošnega družbenega pomena        0,7 
127 druge ne stanovanjske stavbe                  0,7 
- vse ostale vrste objektov                              1,0 
 

2. člen 
 

Ostale določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 96/09) ostanejo nespremenjene. 
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3. člen 
 

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 

 
Številka: 3500/2009 (1) 
Vransko, 16. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

Na podlagi 37. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur .l. RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski 
svet Občine Vransko na  15. redni seji dne 16.04.2013 
sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč družini na 

domu v Občini Vransko za leto 2013 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 13,69 EUR na uro 
storitve od 01.03.2013 dalje. 

2. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša 8,18 EUR/uro. 

3. 

Cena za uporabnika storitve je 5,51 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo.  

4. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporablja pa se  od 01. marca 2013 dalje 
do sprejema novega sklepa. 

Številka: 1221/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic 
v Svet JZ MSK Žalec 
 
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 
21/12) in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. RS, št. 
11/08), je Občinski svet Občine Vransko na 15. redni 
seji dne 16.04.2013 sprejel 
 

S K L E P 
o   imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet 

JZ MSK Žalec 
 

I. 
 

V Svet javnega zavoda MSK Žalec se za mandatno 
obdobje 5 let kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor  imenuje 
ga. Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

 
II. 
 

Sklep začne veljati 15 dni po objavi  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 0140/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 

 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

OBJAVE 

4. Prečiščeno besedilo Poročila o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko v letu 2011 in v začetku leta 2012 

 
1. POVZETEK 

 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (v nadaljevanju: 
zavod), je ustanovljen z odlokom s strani Občine Vransko. 
Zavod je porabnik občinskih proračunskih sredstev zato je 
nadzorni odbor ugotavljal zakonitost in smotrnost uporabe 
le-teh. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavod ne 
izkorišča vseh možnosti, ki jih nudi zakonodaja na področjih 
na katerih je ustanovljen. Vsi dokumenti zavoda so prirejeni 
kulturnim predpisom, zato NO predlaga občinskemu svetu 
in zavodu, da določi strategijo, katero naj zasleduje zavod 
in ustrezno uredi dokumente, ki se nanašajo na zavod. Pri 
delovnopravnih zadevah je NO ugotovil določene kršitve v 
zvezi s povečanim obsegom dela, obračunavanjem potnih 
stroškov in nepojasnjenega plačila določenega zneska. V 
zvezi s projektom Skate park so bile ugotovljene  
pomanjkljivosti v zvezi z izvedbo javnega  naročanja in 
gradnjo objekta. Zavod ima v zvezi s posli relativno 
neurejeno dokumentacijo. Ima še nekaj odprtih obveznosti, 
prav tako pa je s strani občine prejel več, kot bi na podlagi 
pogodbe lahko. Prav tako je NO mnenja, da bi glede na 
stroške občine lahko bila tržna dejavnost zavoda 
učinkovitejša. 
 
* Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (MENI – Občina Vransko – 
Nadzorni odbor). 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Miha Pečovnik l. r. 
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3. člen 
 

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v 
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko. 

 
Številka: 3500/2009 (1) 
Vransko, 16. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

Na podlagi 37. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur .l. RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in 
Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski 
svet Občine Vransko na  15. redni seji dne 16.04.2013 
sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč družini na 

domu v Občini Vransko za leto 2013 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 13,69 EUR na uro 
storitve od 01.03.2013 dalje. 

2. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša 8,18 EUR/uro. 

3. 

Cena za uporabnika storitve je 5,51 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo.  

4. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporablja pa se  od 01. marca 2013 dalje 
do sprejema novega sklepa. 

Številka: 1221/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
3. Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic 
v Svet JZ MSK Žalec 
 
Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, 
št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 
21/12) in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur. RS, št. 
11/08), je Občinski svet Občine Vransko na 15. redni 
seji dne 16.04.2013 sprejel 
 

S K L E P 
o   imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet 

JZ MSK Žalec 
 

I. 
 

V Svet javnega zavoda MSK Žalec se za mandatno 
obdobje 5 let kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor  imenuje 
ga. Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

 
II. 
 

Sklep začne veljati 15 dni po objavi  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 0140/2013 
Vransko, 18. 4. 2013 

 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 
 

OBJAVE 

4. Prečiščeno besedilo Poročila o zakonitosti in 
smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko v letu 2011 in v začetku leta 2012 

 
1. POVZETEK 

 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko (v nadaljevanju: 
zavod), je ustanovljen z odlokom s strani Občine Vransko. 
Zavod je porabnik občinskih proračunskih sredstev zato je 
nadzorni odbor ugotavljal zakonitost in smotrnost uporabe 
le-teh. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da zavod ne 
izkorišča vseh možnosti, ki jih nudi zakonodaja na področjih 
na katerih je ustanovljen. Vsi dokumenti zavoda so prirejeni 
kulturnim predpisom, zato NO predlaga občinskemu svetu 
in zavodu, da določi strategijo, katero naj zasleduje zavod 
in ustrezno uredi dokumente, ki se nanašajo na zavod. Pri 
delovnopravnih zadevah je NO ugotovil določene kršitve v 
zvezi s povečanim obsegom dela, obračunavanjem potnih 
stroškov in nepojasnjenega plačila določenega zneska. V 
zvezi s projektom Skate park so bile ugotovljene  
pomanjkljivosti v zvezi z izvedbo javnega  naročanja in 
gradnjo objekta. Zavod ima v zvezi s posli relativno 
neurejeno dokumentacijo. Ima še nekaj odprtih obveznosti, 
prav tako pa je s strani občine prejel več, kot bi na podlagi 
pogodbe lahko. Prav tako je NO mnenja, da bi glede na 
stroške občine lahko bila tržna dejavnost zavoda 
učinkovitejša. 
 
* Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (MENI – Občina Vransko – 
Nadzorni odbor). 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Miha Pečovnik l. r. 
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5. Poročilo o zakonitosti in smotrnosti poslovanja 
Energetike Projekt d.o.o. in Občine Vransko 
 
1. POVZETEK 
 
V postopku so bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki se tičejo 
predvsem aktov nadzorovanih oseb. NO predlaga občini in 
Energetiki projekt, da popravita odlok za izvajanje javne 
službe, koncesijsko pogodbo in splošne pogoje v skladu z 
izdanim poročilom. Bistvene pomanjkljivosti se tičejo 
predvsem pomanjkanja določb o pristojnosti nadzora 
občinskih organov v odloku, pomanjkanje določb 
koncesijske pogodbe o prenosu infrastrukture ob rednem 
ali izrednem prenehanju koncesije, določitev koncesijske 
dajatve v koncesijski pogodbi in določitev gradnje 
infrastrukture ter pomanjkanje nekaterih vsebin splošnih 
pogojev. 
 
* Poročilo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine 
Vransko www.vransko.si (MENI – Občina Vransko – 
Nadzorni odbor). 
 
Predsednik nadzornega odbora 
Miha Pečovnik l. r. 
 

ZAPISNIKI 

6. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
ki je bila v torek, 16.04.2013, ob 19. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku): 

- člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Jože Matko, 
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik, Janez Lencl,  
Anton Homšak, Nataša Urankar; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka 
Kramar, Mateja Godler, Mihaela Zupančič 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik 
- predstavniki medijev (Ksenija Rozman) 
- ostali vabljeni: Jolanda Železnik, direktorica MSK Žalec;  
Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko – Tabor;  Gorazd 
Kozmus, direktor Glasbene šole Risto Savin Žalec; Marjan 
Golob, direktor Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate 
Žalec; Franja Centrih, direktorica UPI Ljudska univerza 
Žalec in Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da so ob 19. uri 
prisotni vsi  člani Občinskega sveta,  zato je seja sklepčna. 

Predlaga razširitev DR: tč 9; glasovanje 10 x za glasovanje 
11 x za 

• Sprejem dnevnega reda: 

Po uvodnem pozdravu župan predlaga razširitev dnevnega 
reda z novo točko 9 Seznanitev s poročili Nadzornega 
odbora in predlog obrazloži, ter predlaga, da občinski svet 
glasuje o razširitvi, nato pa o dnevnem redu v celoti.  

Ker ni pripomb, sledi glasovanje: 
1. o predlogu razširitve dnevnega reda z novo točko 9:   
11 glasov ZA , 0 proti 
2. o dnevnem redu v celoti: 11 glasova ZA, 0 proti.  

Sklep št. 250 
Potrdi se predlog župana za razširitev dnevnega reda z 
novo točko 9:  Seznanitev z dokončnimi poročili 
Nadzornega odbora: 

• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012 

• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 

Sklep št. 251 
Sprejme se naslednji DNEVNI RED 15. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje z 
dne 19.02.2012 in 10. korespondenčne seje 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 
2012 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje 
Občine Vransko – obravnava in sprejem 
5. Sklep o spremembi območja stavbnih zemljišč 
6. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja o delu za 
leto 2012 
7. Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 
8. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ MSK 
Žalec  
9. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora: 
• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012, 
• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 
10. Razno 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne, 
in 10. korespondenčne seje 

Zapisniki so bili posredovani z vabilom. Župan odpre 
razpravo. Pripomb na predložene zapisnike ni, zato sledi 
glasovanje: 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 14. redne seje 
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 10. korespondenčne 
seje 

Sklep št. 252  
Potrdita se zapisnika 14. redne seje občinskega sveta  in 
10. korespondenčne seje, oba v predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

Aleksander Reberšek poda vprašanja kot sledi: 
1. Kaj se dogaja s podjetjem KIV Vransko? Lahko Občina 
kakorkoli še pomaga tem delavcem in pomaga pri rešitvi 
podjetja in reši delovna mesta? 
2. Opažam, da je predvsem ob dopoldanskem času gneča 
v okolici Pošte, Banke, Občine in Kmetijske zadruge. Lahko 
Občina Vransko zagotovi še kakšno parkirno mesto v 
bližini? Zanima me, če bi bilo možno odkupiti zemljišče ob 
vrtu Oset – Virjent in narediti pločnik ali kakšno parkirno 
mesto, ker tako kot je sedaj kazi okolico. Trenutno pa 
predlagam, da se posuje s peskom. 

Na vprašanji odgovori župan: 

1. o situaciji KIV-a pove, da še nima vseh najnovejših 
informacij in bo odgovor na vprašanje občinskemu svetu 
posredoval v pisni obliki; 
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2. v zvezi odkupa zemljišča: občina se je o možnosti 
pridobitve zemljišča že pogovarjala z lastnico. Tatjano 
Furman, vendar je cena zemljišča odločno previsoka, glede 
na ceno sosednjih zemljišč, ki smo jih pridobili za potrebe 
izgradnje infrastrukture (npr. Pečovnik, Filač ipd.) 

Ad3: Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov 
za leto 2012 

Župan se zahvali predstavnikom javnih zavodov za 
udeležbo ter predlaga, da najprej poslušamo strnjeno 
predstavitev poročila  s strani predstavnikov zavodov, nato 
sledi razprava po posameznih  poročilih ter na koncu 
sprejem sklepa o seznanitvi s podanimi poročili. Pripomb 
na predlog ni, zato preda besedo 

a/ Majdi Pikl, OŠ Vransko-Tabor, ki  poudari uspešno 
poslovanje zavoda, racionalnost v poslovanju in   usklajeno 
delovanje z usmeritvami soustanoviteljic. Predstavi 
najpomembnejše izvedene projekte, od katerih je  ostal 
nerealiziran projekt ureditve vrta, kar bo storjeno v tem 
šolskem letu. Z veseljem pričakujejo tudi  energetsko 
sanacijo šole in ureditev/pridobitev  novih prostorov. 
Zahvali se za sodelovanje in razumevanje. 

V razpravi, ki je sledila, župan pove,da  je pripravljena vsa 
potrebna dokumentacija za pridobitev finančnih sredstev na 
natečaju , in se čaka samo še na objavo razpisa ter, da v 
celoti še ni zaprta finančna konstrukcija za prostore 
knjižnice, smo pa v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Nato odpre razpravo: vprašanj ni. 

b/ Jolanda Železnik – MSK Žalec, pove, da je knjižnica 
poslovala pozitivno, tudi enota Vransko izkazuje pozitiven 
rezultat. V nadaljevanju poda poudarek na poslovanje in 
dogajanje na enoti Vransko. Čas odprtosti ostaja 
nespremenjen, vse bolj se uporablja virtualne knjižnične 
storitve. Povečuje se število aktivnih članov (18,5 %),v letu 
2012 so izvedli veliko prireditev in raznih dogodkov, ki jih je 
obiskalo 1.048 obiskovalcev (razstave, pravljične ure ipd); 
nabavljeno je bilo tudi nekaj opreme. Najbolj jih veseli, da  
postajajo tehnološko napredna knjižnica. Svetnikom in 
občini se zahvali za sodelovanje in financiranje. 

V razpravi, ki je sledila, župan poudari, da je  v uspeh enote 
Vransko vgrajen tudi velik trud ge. Valerije Jerman, da pa 
imamo kar nekaj težav, saj  knjižnica  ni dostopna gibalno 
oviranim osebam, zato je potrebno razmisliti o ustreznejših 
prostorih. Drugih vprašanj ni bilo. 

c/ Franja Centrih – UPI Žalec: pove, da je zavod posloval 
pozitivno, s 13.756 eur presežka. Zaposlenih je 19 oseb, od 
tega 13 redno, ostalo javna dela;  večino prihodkov 
ustvarijo na trgu -  razmerje 80 %: 20 % v korist tržne 
dejavnosti; največ s projektnim delom; uspešno črpajo eu 
sredstva, zato je veliko programov za občane brezplačnih, 
na kar so ponosni ( računalniška pismenost, dvig ravni 
pismenosti, program izzivi podeželja). Dobro sodelujejo tudi 
z ZKTŠ Vransko  in UTŽO Vransko. 

Vprašanj po podanem poročilu ni bilo. 

d/ Suzana Felicijan Bratož -  ZKTŠ Vransko: pove, da je 
zavod poslovno leto zaključil  z izgubo, predvsem zaradi 
popravkov knjigovodskih napak/vrednosti, ter, da je njihovo 
poslovanje bilo pod drobnogledom nadzornega odbora. 
Naročili so tudi zunanjo revizijo poslovanja. V nadaljevanju 
poudari izvedene programe (poletne večere, razstave in 
druge dogodke); na področju športa upravljajo  z VŠD in  
izvajajo tržne dejavnosti (smučarski izlet, plesne dejavnosti, 
rojstnodnevna praznovanja ipd.). Programe širijo in 
nadgrajujejo in se trudijo najti vedno nove vsebine. 

Sledi razprava, v kateri Janeza Lencl-a zanima, kako bo 
zavod pokril nastalo izgubo. Župan poda odgovor, da je po 
odloku izgubo dolžna pokriti ustanoviteljica. 

e/ Marjan Golob, ZD dr. J. Potrate Žalec: v zdravstvu 
veljajo stabilizacijski ukrepi, ukrepi zakona za 
uravnoteženje javnih financ junija lani so povzročili padec 
cen za 4,5 % , počasi komaj še poslujejo pozitivno; pridobili 
so nove programe otroške ambulante, fizioterapije in 2 
referenčni ambulanti, s katerimi so izboljšali rezultat. 
Problem ostaja podcenjena služba nujne med. pomoči; 
čeprav na določenih službah že dolgo presegajo preko 30 
% programa (fizioterapija in patronažna služba), ZZZS 
plača le 100 % programa. Več in boljše rezultate 
pričakujejo od postavitve nove mreže javne službe. 

V razpravi, ki je sledila Juhart Nataša poudari pomembnost 
referenčnih ambulant ter vpraša, ali obstaja možnost širitve 
na reševalno službo. Odgovor direktorja je, da verjetno ne, 
že zaradi prostorske stiske, dodatne možnosti bo morda 
prineslo sprejetje mreže javne službe. Vendar poudari, da 
ne vemo kakšna bo naša vloga za naprej. Župan poda 
informacijo, da je danes na Svetu regije bilo povedano, da 
se gre v izgradnjo urgentnega centra. 

Aleksandra Reberška je zanimalo,  kakšna je verjetnost 
pridobitve še ene koncesije za zobozdravstvo? Direktor 
pove, da  zavod nima vpliva na to, vse koncesije so že 
podeljene, zato  je odgovor isti kot prej - odvisno od 
sredstev in postavitve mreže javne službe; 

f/ Gorazd Kozmus – GŠ R. Savin Žalec, poda poročilo, v 
katerem pove, da so 47 članski kolektiv in so medobčinska 
šola- Zahvali se za izpolnjevanje obveznosti in še posebej 
za tolkalno učilnico v prostorih vrtca Vransko; želijo si 
razširiti dejavnost, saj imajo moratorij na vpis učencev je že 
4 leta: država dovoljuje 350 učencev, imajo jih 450, število 
učencev pa še raste. V letu 2012 so poslovali pozitivno, 
želijo si dograditi podstrešje za baletno dejavnost, ki sedaj 
nima ustreznih prostorov. Svetnike seznani tudi s težavami 
glede popravila fasade, za katero je garancija že potekla. 

Vprašanj na podano poročilo ni bilo. 

g/II. OŠ Žalec - župan pove, da je  poročilo zavoda 
objavljeno na spletni strani in da, kot je znano govorimo o 
zavodu, ki ga obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Ker 
predstavnik zavoda ni prisoten, v nadaljevanju pove, da 
ima občina Vransko v zavodu 6 % delež , v letu 2012 pa so 
šolo iz naše občine obiskovali 3 učenci. Vprašanj ni bilo. 

Sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem predloženih poročil 

Sklep št. 253 
Občinski svet se je seznanil z naslednjimi poročili o 
poslovanju javnih zavodov za leto 2012: 
- ZKTŠ Vransko, 
- OŠ Vransko – Tabor, 
- II. OŠ Žalec, 
- Zdravstvenega doma  dr. J. Potrate Žalec, 
- UPI Ljudske univerze Žalec, 
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec in 
- Glasbene šole Risto Savin Žalec. 

Ad4: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko  

Obrazložitev točke poda župan, predlogi sklepa so 
priloženi. Poudari, da gre za manjšo spremembo, kar 
opravičuje hiter postopek sprejema, vendar zelo 
pomembno spremembo, saj gre za prepolovitev % , po 
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2. v zvezi odkupa zemljišča: občina se je o možnosti 
pridobitve zemljišča že pogovarjala z lastnico. Tatjano 
Furman, vendar je cena zemljišča odločno previsoka, glede 
na ceno sosednjih zemljišč, ki smo jih pridobili za potrebe 
izgradnje infrastrukture (npr. Pečovnik, Filač ipd.) 

Ad3: Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov 
za leto 2012 

Župan se zahvali predstavnikom javnih zavodov za 
udeležbo ter predlaga, da najprej poslušamo strnjeno 
predstavitev poročila  s strani predstavnikov zavodov, nato 
sledi razprava po posameznih  poročilih ter na koncu 
sprejem sklepa o seznanitvi s podanimi poročili. Pripomb 
na predlog ni, zato preda besedo 

a/ Majdi Pikl, OŠ Vransko-Tabor, ki  poudari uspešno 
poslovanje zavoda, racionalnost v poslovanju in   usklajeno 
delovanje z usmeritvami soustanoviteljic. Predstavi 
najpomembnejše izvedene projekte, od katerih je  ostal 
nerealiziran projekt ureditve vrta, kar bo storjeno v tem 
šolskem letu. Z veseljem pričakujejo tudi  energetsko 
sanacijo šole in ureditev/pridobitev  novih prostorov. 
Zahvali se za sodelovanje in razumevanje. 

V razpravi, ki je sledila, župan pove,da  je pripravljena vsa 
potrebna dokumentacija za pridobitev finančnih sredstev na 
natečaju , in se čaka samo še na objavo razpisa ter, da v 
celoti še ni zaprta finančna konstrukcija za prostore 
knjižnice, smo pa v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. 

Nato odpre razpravo: vprašanj ni. 

b/ Jolanda Železnik – MSK Žalec, pove, da je knjižnica 
poslovala pozitivno, tudi enota Vransko izkazuje pozitiven 
rezultat. V nadaljevanju poda poudarek na poslovanje in 
dogajanje na enoti Vransko. Čas odprtosti ostaja 
nespremenjen, vse bolj se uporablja virtualne knjižnične 
storitve. Povečuje se število aktivnih članov (18,5 %),v letu 
2012 so izvedli veliko prireditev in raznih dogodkov, ki jih je 
obiskalo 1.048 obiskovalcev (razstave, pravljične ure ipd); 
nabavljeno je bilo tudi nekaj opreme. Najbolj jih veseli, da  
postajajo tehnološko napredna knjižnica. Svetnikom in 
občini se zahvali za sodelovanje in financiranje. 

V razpravi, ki je sledila, župan poudari, da je  v uspeh enote 
Vransko vgrajen tudi velik trud ge. Valerije Jerman, da pa 
imamo kar nekaj težav, saj  knjižnica  ni dostopna gibalno 
oviranim osebam, zato je potrebno razmisliti o ustreznejših 
prostorih. Drugih vprašanj ni bilo. 

c/ Franja Centrih – UPI Žalec: pove, da je zavod posloval 
pozitivno, s 13.756 eur presežka. Zaposlenih je 19 oseb, od 
tega 13 redno, ostalo javna dela;  večino prihodkov 
ustvarijo na trgu -  razmerje 80 %: 20 % v korist tržne 
dejavnosti; največ s projektnim delom; uspešno črpajo eu 
sredstva, zato je veliko programov za občane brezplačnih, 
na kar so ponosni ( računalniška pismenost, dvig ravni 
pismenosti, program izzivi podeželja). Dobro sodelujejo tudi 
z ZKTŠ Vransko  in UTŽO Vransko. 

Vprašanj po podanem poročilu ni bilo. 

d/ Suzana Felicijan Bratož -  ZKTŠ Vransko: pove, da je 
zavod poslovno leto zaključil  z izgubo, predvsem zaradi 
popravkov knjigovodskih napak/vrednosti, ter, da je njihovo 
poslovanje bilo pod drobnogledom nadzornega odbora. 
Naročili so tudi zunanjo revizijo poslovanja. V nadaljevanju 
poudari izvedene programe (poletne večere, razstave in 
druge dogodke); na področju športa upravljajo  z VŠD in  
izvajajo tržne dejavnosti (smučarski izlet, plesne dejavnosti, 
rojstnodnevna praznovanja ipd.). Programe širijo in 
nadgrajujejo in se trudijo najti vedno nove vsebine. 

Sledi razprava, v kateri Janeza Lencl-a zanima, kako bo 
zavod pokril nastalo izgubo. Župan poda odgovor, da je po 
odloku izgubo dolžna pokriti ustanoviteljica. 

e/ Marjan Golob, ZD dr. J. Potrate Žalec: v zdravstvu 
veljajo stabilizacijski ukrepi, ukrepi zakona za 
uravnoteženje javnih financ junija lani so povzročili padec 
cen za 4,5 % , počasi komaj še poslujejo pozitivno; pridobili 
so nove programe otroške ambulante, fizioterapije in 2 
referenčni ambulanti, s katerimi so izboljšali rezultat. 
Problem ostaja podcenjena služba nujne med. pomoči; 
čeprav na določenih službah že dolgo presegajo preko 30 
% programa (fizioterapija in patronažna služba), ZZZS 
plača le 100 % programa. Več in boljše rezultate 
pričakujejo od postavitve nove mreže javne službe. 

V razpravi, ki je sledila Juhart Nataša poudari pomembnost 
referenčnih ambulant ter vpraša, ali obstaja možnost širitve 
na reševalno službo. Odgovor direktorja je, da verjetno ne, 
že zaradi prostorske stiske, dodatne možnosti bo morda 
prineslo sprejetje mreže javne službe. Vendar poudari, da 
ne vemo kakšna bo naša vloga za naprej. Župan poda 
informacijo, da je danes na Svetu regije bilo povedano, da 
se gre v izgradnjo urgentnega centra. 

Aleksandra Reberška je zanimalo,  kakšna je verjetnost 
pridobitve še ene koncesije za zobozdravstvo? Direktor 
pove, da  zavod nima vpliva na to, vse koncesije so že 
podeljene, zato  je odgovor isti kot prej - odvisno od 
sredstev in postavitve mreže javne službe; 

f/ Gorazd Kozmus – GŠ R. Savin Žalec, poda poročilo, v 
katerem pove, da so 47 članski kolektiv in so medobčinska 
šola- Zahvali se za izpolnjevanje obveznosti in še posebej 
za tolkalno učilnico v prostorih vrtca Vransko; želijo si 
razširiti dejavnost, saj imajo moratorij na vpis učencev je že 
4 leta: država dovoljuje 350 učencev, imajo jih 450, število 
učencev pa še raste. V letu 2012 so poslovali pozitivno, 
želijo si dograditi podstrešje za baletno dejavnost, ki sedaj 
nima ustreznih prostorov. Svetnike seznani tudi s težavami 
glede popravila fasade, za katero je garancija že potekla. 

Vprašanj na podano poročilo ni bilo. 

g/II. OŠ Žalec - župan pove, da je  poročilo zavoda 
objavljeno na spletni strani in da, kot je znano govorimo o 
zavodu, ki ga obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Ker 
predstavnik zavoda ni prisoten, v nadaljevanju pove, da 
ima občina Vransko v zavodu 6 % delež , v letu 2012 pa so 
šolo iz naše občine obiskovali 3 učenci. Vprašanj ni bilo. 

Sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem predloženih poročil 

Sklep št. 253 
Občinski svet se je seznanil z naslednjimi poročili o 
poslovanju javnih zavodov za leto 2012: 
- ZKTŠ Vransko, 
- OŠ Vransko – Tabor, 
- II. OŠ Žalec, 
- Zdravstvenega doma  dr. J. Potrate Žalec, 
- UPI Ljudske univerze Žalec, 
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec in 
- Glasbene šole Risto Savin Žalec. 

Ad4: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za komunalno 
opremo za območje Občine Vransko  

Obrazložitev točke poda župan, predlogi sklepa so 
priloženi. Poudari, da gre za manjšo spremembo, kar 
opravičuje hiter postopek sprejema, vendar zelo 
pomembno spremembo, saj gre za prepolovitev % , po 
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katerem se določa plačilo komunalnega prispevka 
investitorjem. Nato odpre razpravo, v kateri g. Lencl v celoti 
podpre predlog ter doda, da misli, da je to prava poteza ob 
pravem času. Župan poudari, da  predlog  predstavlja 
zakonsko dovoljeno pomoč gospodarstvu. 

Sledi glasovanje: - 11 glasov ZA sprejem  

Sklep št. 254 
Občinski svet soglaša, da se Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za komunalno opremo za območje Občine Vransko 
sprejme po hitrem postopku. 

Sklep št. 255 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Vransko v predloženem besedilu. 
 
Ad5: Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 

Obrazložitev točke poda župan. Poudari, da so predlogu 
dodana vsa mnenja, pričakujemo tudi pozitivno soglasje 
(kot v prejšnjih 2 primerih), da pa se  Sklep  šele po 
pridobitni soglasij pristojnih ministrstev.  Nato odpre 
razpravo, v kateri sodeluje Janez Lencl, ki predlog v celoti 
podpira. 

Ker se nihče več ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: - 
11 glasov ZA sprejem sklepa  

Sklep št. 256 
Sprejme se Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v 
besedilu predloga: 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur. list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 
21/12) in 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Ur. list RS, 
št. 57/2012 in ZPNačrt-C, Ur. list RS, št. 109/2012) je 
občinski svet na 15. redni seji dne 16.04.2013 sprejel: 
»Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč«. 
 
Ta sklep dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list 
RS št. 38/08). 

V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko: 
1. se v območje stavbnih zemljišč z oznako A dodatno 
vključi del parc. št. 134 k.o. Prekopa za potrebe izgradnje 
koritastega silosa v velikosti 500 m2 

2. se območje stavbnih zemljišč z oznako SK razširi na del 
parc. št. 7/1 in 7/2 k.o. Prekopa za potrebe izgradnje  lope 
za shranjevanje bal sena. 

3. se območje stavbnih zemljišč z oznako SS razširi še na 
del parc. št. 85/2 in 86 k.o. Jeronim za izgradnjo poslovno 
stanovanjskega objekta. 

Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu 
znaša skupaj 2.060 rn2 in je natančno razvidna iz grafične 
priloge k temu sklepu. 

Ta sklep se pošije Ministrstvu, pristojnemu za prostor in 
Ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1. odstavku 
29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/20 12) in 
ZPNačrt-C (Uradni. list RS, št. 109/2012). 

Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega odstavka 
tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnih objavah občine 
Vransko in na spletni strani Občine. 

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje 
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnih objavah Občine. 

Ad6: Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2013 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2012 

Obrazložitev predloga cene pomoči na domu poda 
direktorica občinske uprave, župan pa v nadaljevanju 
predstavi ključne poudarke poročila. Nato odpre razpravo. 
Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o 
predloženih predlogih sklepov: 

- 11 glasov ZA soglasje k ceni storitev PDD  
- 11 glasov ZA potrditev predloženega poročila 
koncesionarja 

Sklep št .257 
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 13,69 EUR na uro 
storitve od 01.03.2013 dalje. Subvencija občine k ceni 
storitve znaša 8,18 EUR/uro. 

Cena za uporabnika storitve je 5,51 EUR/uro. Sklep začne 
veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine Vransko 
»Občinski informator - Uradne objave občine Vransko«, 
uporablja pa se  od 01. marca 2013 do sprejema novega 
sklepa. 

Sklep št .258 
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 2012 v 
obliki in vsebini ,  kot ga je pripravil koncesionar  Zavod sv. 
Rafaela Vransko. 

Ad7: Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Janez Lencl poda obrazložitev o 
delu komisije; poudari pomen sprejetja Poslovnika o delu 
komisije  in nujno potrebo po  spremembi in posodobitvi 
odloka, kar je potrebno pripraviti do naslednjega razpisa. 
Nato občinskemu svetu poda predlog komisije za podelitev 
priznanj za leto 2012 kot ga je sestavila komisija na seji 
dne 10.4.2013 in odpre razpravo. Priglasi se župan, ki 
predlog v razmislek poda 2 dodatna predloga za podelitev 
priznanja : Katji Mihevc, Brode - za dosežke na športnem 
področju ( uvrstitev  ekipe na svetovno prvenstvo v odbojki)  
in Maruši Pečovnik, Vransko -  za doseženo bronasto 
medaljo na državnem tekmovanju v matematiki. 

Svetniki so podprli in z glasovanjem: 11 glasov  ZA sprejem  
odločili kot sledi: 

Sklep št. 259 
Predlog Komisije se dopolni s sprejetim predlogom o 
podelitvi priznanj Katji Mihevc in Maruši Pečovnik in se v 
nadaljevanju glasuje o tako dopolnjenem predlogu. 

Glasovanje o  dopolnjenem predlogu za podelitev priznanj 
občine za leto 2012: 11 glasov ZA. 

Sklep št .260 
Občinski svet sprejema sklep, da se za leto 2012 podelijo 
naslednja priznanja Občine Vransko: 

1. GRB Občine Vransko :  
1.1. PGD Ločica pri Vranskem -  ob 80-letnici delovanja na 
področju požarne varnosti, zaščite in reševanja 
1.2 Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko -  za 
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dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem 
smislu  

2.PLAKETO Občine Vransko: 
2.1. Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana -  za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 
2.2.  Šmid Helenci,  Zahomce 15, 3305 Vransko - za 
dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva  
2.3. Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko -  
ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem 
področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem 
prostoru 
2.4. Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 
Vransko – za izjemne dosežke na področju socialno 
varstvene dejavnosti. 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 
3.1. Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 Vransko -  uspešno 
delo na področju gasilstva  
3.2. Folklornemu društvu Vransko -  za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 
3.3. Ivi Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko – za aktivno 
poučevanje in vodenje vezilj  
3.4. Rozaliji Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na 
področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave 
prehrane 
3.5. Katji Mihevc, Brode – za dosežke na športnem 
področju 
3.6. Maruši Pečovnik, Vransko 130 – za dosežene rezultate 
na evropskih in državnih tekmovanjih na področju 
naravoslovnih znanj 

Ad8: Imenovanje v Svet JZ MSK Žalec 

Skladno z odlokom o ustanovitvi MSK, občine 
soustanoviteljice v Svet javnega zavoda imenujejo svoje 
predstavnike.  V tem mandatnem obdobju Občina Vransko 
imenuje predstavnika/co, ki bo zastopala občine:  
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor. 

Predsednik KMVIP Janez Lencl občinskemu svetu 
predlaga, da se v svet javnega zavoda imenuje ga. Marija 
Završnik. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem sklepa o 
imenovanju  

Sklep št .261 
Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema sklep, s 
katerim se za naslednje mandatno obdobje v Svet javnega 
zavoda MSK Žalec kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,  imenuje ga. 
Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

Ad9: Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega 
odbora: 

• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012, 

• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 

Predsednik NO g. Miha Pečovnik najprej predstavi poročilo 
za ZKTŠ, s poudarkom na zaključku oziroma   priporočili 
zavodu za boljše in učinkovitejše poslovanje. 

Sledi razprava, v kateri sta sodelovala župan in Janez 
Lencl in razpravljala o razmerju financiranja občine in 
deležu pridobivanja prihodkov na trgu, pokrivanju izgube in 
priporočeni pripravi strategije.  Predlagano je tudi bilo , da 

se v predlog sklepa doda  besedilo, da sta Zavod in občina 
dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o izvedenih 
aktivnostih glede podanih  priporočil NO. Svetniki so se s 
predlogom strinjali. 

V nadaljevanju predsednik predstavi še poročilo za 
Energetiko-Projekt in poudari, da gre bolj za pripombe na 
pomanjkljivost sprejetih aktov in priporočila za  njihove 
spremembe (odlok, koncesijska pogodbe ipd.). 

V razpravi, ki je sledila, župan pove, da se je lastniška 
struktura bistveno spremenila, ker  je junija 2009 država 49 
% delež odprodala in ima podjetje sedaj večinskega 
privatnega lastnika, občina je udeležena s 5 %; 
Sprememba je bistvena in lahko pomeni določene težave 
pri uveljavljanju predlaganih sprememb, vendar bo občina 
seveda poskušala slediti priporočilu nadzornega odbora. 

Sledi glasovanje za sprejem dopolnjenih predloženih 
sklepov: 
- za poročilo ZKTŠ: 11 glasov ZA 
- za poročilo Energetika-Projekt: 11 glasov ZA 

Sklep št .262 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora z dne 06.03.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko v letih 2011 in 2012. Zavod in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih  priporočil NO. 

Sklep št .263 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega  odbora z dne 10.04.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Projekt in 
Občine Vransko v letih 2011 in 2012. Energetika Projekt  in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih priporočil NO. 

Ad10: Razno 

- župan povabi vse, da v petek, 19.4.2013 pridejo na 
dobrodelni koncert za Dejana, 
- Nataša Urankar pa povabi na prireditev ob 80-letnici 
delovanja PDG Ločica 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

Številka: 0320/2013-02 
Vransko,16. 4. 2013 
 
Zapisala  
Jadranka Kramar l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

7. Zapisnik 10. korespondenčne seje Občinskega sveta  

Z A P I S N I K 
10. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 28. 3. 

2013 od 12. ure do 2. 4. 2013 do 10. ure. 

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
vrednostne in terminske uskladitve občinskega Načrta 
razvojnih programov za potrebe priprave pogodbe o 
sofinanciranju projekta »Odvajanje komunalnih voda v 
Spodnji Savinjski dolini – INTRA-REGIJSKI projekt«, v 
katerem sodelujejo Občina Braslovče, Občina Polzela, 
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dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem 
smislu  

2.PLAKETO Občine Vransko: 
2.1. Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana -  za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 
2.2.  Šmid Helenci,  Zahomce 15, 3305 Vransko - za 
dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva  
2.3. Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko -  
ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem 
področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem 
prostoru 
2.4. Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 
Vransko – za izjemne dosežke na področju socialno 
varstvene dejavnosti. 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 
3.1. Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 Vransko -  uspešno 
delo na področju gasilstva  
3.2. Folklornemu društvu Vransko -  za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 
3.3. Ivi Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko – za aktivno 
poučevanje in vodenje vezilj  
3.4. Rozaliji Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na 
področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave 
prehrane 
3.5. Katji Mihevc, Brode – za dosežke na športnem 
področju 
3.6. Maruši Pečovnik, Vransko 130 – za dosežene rezultate 
na evropskih in državnih tekmovanjih na področju 
naravoslovnih znanj 

Ad8: Imenovanje v Svet JZ MSK Žalec 

Skladno z odlokom o ustanovitvi MSK, občine 
soustanoviteljice v Svet javnega zavoda imenujejo svoje 
predstavnike.  V tem mandatnem obdobju Občina Vransko 
imenuje predstavnika/co, ki bo zastopala občine:  
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor. 

Predsednik KMVIP Janez Lencl občinskemu svetu 
predlaga, da se v svet javnega zavoda imenuje ga. Marija 
Završnik. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA sprejem sklepa o 
imenovanju  

Sklep št .261 
Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema sklep, s 
katerim se za naslednje mandatno obdobje v Svet javnega 
zavoda MSK Žalec kot predstavnica ustanoviteljic občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor,  imenuje ga. 
Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

Ad9: Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega 
odbora: 

• Poročilo z dne 06.03.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v 
letih 2011 in 2012, 

• Poročilo z dne 10.04.2013 o zakonitosti in smotrnosti 
poslovanja Energetike Projekt in Občine Vransko v letih 
2011 in 2012 

Predsednik NO g. Miha Pečovnik najprej predstavi poročilo 
za ZKTŠ, s poudarkom na zaključku oziroma   priporočili 
zavodu za boljše in učinkovitejše poslovanje. 

Sledi razprava, v kateri sta sodelovala župan in Janez 
Lencl in razpravljala o razmerju financiranja občine in 
deležu pridobivanja prihodkov na trgu, pokrivanju izgube in 
priporočeni pripravi strategije.  Predlagano je tudi bilo , da 

se v predlog sklepa doda  besedilo, da sta Zavod in občina 
dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o izvedenih 
aktivnostih glede podanih  priporočil NO. Svetniki so se s 
predlogom strinjali. 

V nadaljevanju predsednik predstavi še poročilo za 
Energetiko-Projekt in poudari, da gre bolj za pripombe na 
pomanjkljivost sprejetih aktov in priporočila za  njihove 
spremembe (odlok, koncesijska pogodbe ipd.). 

V razpravi, ki je sledila, župan pove, da se je lastniška 
struktura bistveno spremenila, ker  je junija 2009 država 49 
% delež odprodala in ima podjetje sedaj večinskega 
privatnega lastnika, občina je udeležena s 5 %; 
Sprememba je bistvena in lahko pomeni določene težave 
pri uveljavljanju predlaganih sprememb, vendar bo občina 
seveda poskušala slediti priporočilu nadzornega odbora. 

Sledi glasovanje za sprejem dopolnjenih predloženih 
sklepov: 
- za poročilo ZKTŠ: 11 glasov ZA 
- za poročilo Energetika-Projekt: 11 glasov ZA 

Sklep št .262 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora z dne 06.03.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko v letih 2011 in 2012. Zavod in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih  priporočil NO. 

Sklep št .263 
Občinski svet se je seznanil s predloženim dokončnim 
poročilom Nadzornega  odbora z dne 10.04.2013 o 
zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Projekt in 
Občine Vransko v letih 2011 in 2012. Energetika Projekt  in 
občina sta dolžna posredovati občinskemu svetu poročilo o 
izvedenih aktivnostih glede podanih priporočil NO. 

Ad10: Razno 

- župan povabi vse, da v petek, 19.4.2013 pridejo na 
dobrodelni koncert za Dejana, 
- Nataša Urankar pa povabi na prireditev ob 80-letnici 
delovanja PDG Ločica 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

Številka: 0320/2013-02 
Vransko,16. 4. 2013 
 
Zapisala  
Jadranka Kramar l. r.  
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

7. Zapisnik 10. korespondenčne seje Občinskega sveta  

Z A P I S N I K 
10. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 28. 3. 

2013 od 12. ure do 2. 4. 2013 do 10. ure. 

Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
vrednostne in terminske uskladitve občinskega Načrta 
razvojnih programov za potrebe priprave pogodbe o 
sofinanciranju projekta »Odvajanje komunalnih voda v 
Spodnji Savinjski dolini – INTRA-REGIJSKI projekt«, v 
katerem sodelujejo Občina Braslovče, Občina Polzela, 
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Občina Prebold, Občina Tabor in Občina Vransko in v 
sklopu katerega je Občina Vransko prijavila projekt 
»Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko 
– II. faza«. Seja je potekala po elektronski pošti.  
Seja se je pričela v četrtek, 28. marca 2013, ob 12. uri, in 
končala v torek, 2. aprila 2013, ob 10. uri.  

• Potrditev dnevnega reda: 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 

Rezultati glasovanja so bili sledeči: 
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Bogataj Anica DA  28. 3. 2013; 18:27 ZA 
Homšak Anton DA 1. 4. 2013; 21:00 ZA 
Juhart Nataša DA 1. 4. .2013; 20:58 ZA 
Kokovnik Ivan NE - - 
Lencl Janez NE - - 
Matko Jože DA 1. 4. 2013; 08:29 ZA 
Pečovnik Marjan DA 28. 3. 2013; 19:54 ZA 
Rančigaj 
Vladimir 

DA 2. 4. 2013; 09:10 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 28. 3. 2013; 15:21 ZA 

Sedeljšak Justin DA 29. 3. 2013; 08:30 ZA 
Urankar Nataša NE - - 

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

Sklep št. 248 
Sprejme se naslednji dnevni red 10. korespondenčne seje: 
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 

Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa: Načrt razvojnih programov – NRP se spremeni kot 
sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela občine Vransko – II. faza 
Začetek financiranja: 01.01.2012 
Konec financiranja: 01.01.2014 
Vrednost projekta: 404.704 EUR 
Proračunski viri: Leto 2012  

(v EUR) 
Leto 2013  
(v EUR) 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

0 184.986 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.177 202.541 

Viri skupaj 17.177 387.527 

Rezultati glasovanja so bili sledeči:  
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Bogataj Anica DA  28. 3. 2013; 18:27 ZA 
Homšak Anton DA 1. 4. 2013; 21:00 ZA 
Juhart Nataša DA 1. 4. .2013; 20:58 ZA 
Kokovnik Ivan NE - - 
Lencl Janez NE - - 
Matko Jože DA 1. 4. 2013; 08:29 ZA 
Pečovnik Marjan DA 28. 3. 2013; 19:54 ZA 
Rančigaj 
Vladimir 

DA 2. 4. 2013; 09:10 ZA 

Reberšek 
Aleksander 

DA 28. 3. 2013; 15:21 ZA 

Sedeljšak Justin DA 29. 3. 2013; 08:30 ZA 
Urankar Nataša NE - - 

Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 3 niso glasovali. 
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 249 
Načrt razvojnih programov – NRP se spremeni kot sledi: 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega 
dela občine Vransko – II. faza 
Začetek financiranja: 01.01.2012 
Konec financiranja: 01.01.2014 
Vrednost projekta: 404.704 EUR 
Proračunski viri: Leto 2012  

(v EUR) 
Leto 2013  
(v EUR) 

PV – Transfer iz 
državnega proračuna 

0 184.986 

PV – Lastna 
proračunska sredstva 

17.177 202.541 

Viri skupaj 17.177 387.527 

Korespondenčna seja je bila zaključena 2. 4. 2013 ob 10. 
uri. 

Številka:0320/2013 
Vransko, 2. 4. 2013 

Zapisal:  
Rudi Pušnik l. r. 
 
Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

8. Zapisnik 11. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja 

Z A P I S N I K 
11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja, ki je bila v sredo, 10. aprila 
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2013, ob  16.30  uri v sejni sobi  Občine Vransko, 
Vransko 59. 

Prisotni člani komisije ob 16.30 uri: Janez Lencl 
(predsednik), Nataša Juhart, Anica Bogataj, Vladimir 
Rančigaj, Aleksander Reberšek 
Ostali prisotni: Jadranka Kramar, občinska uprava 

• Ugotovitev sklepčnosti: 
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 

• Sprejem dnevnega reda: 
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda , kot je 
bilo posredovano z vabilom. Na predlog ni pripomb. 
Glasovanje: 5 glasova ZA. 

Sklep št. 33 
Soglasno je sprejet naslednji DNEVNI RED:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. (korespondenčne seje) 
od dne 13.2. do 15.02.2013 
2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
3. Priprava predloga občinskem svetu za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ MSK 
Žalec  
5. Razno 

Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 10. 
(korespondenčne) seje od dne 13. 2. do 15. 2. 2013 

Na predložen zapisnik 10. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 

Sklep št. 34 
Potrdi se zapisnik 10. korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Obravnava prispelih predlogov za priznanja 2012 

Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012, objavljen na uradni spletni 
strani občine www.vransko.si; in v Občinskem Informatorju, 
Uradne objave Občine Vransko št. 28/2013  z dne 
28.02.2013 prispeli  pisni predlogi naslednjih 
predlagateljev: 

1. Janko Reberšek, Jeronim 44, 3305 Vransko , z dne 
13.03.2013– za podelitev najvišjega priznanja (grb) 
Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko-  za dolgoletno 
delovanje na področju gospodarstva v najširšem smislu  

2. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja (plakete) Šmid Helenci, Zahomce 5, 
3305 Vransko,  za dolgoletno uspešno delo na področju 
gasilstva  

3. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 
Vransko-  uspešno delo na področju gasilstva  

4. Nataša Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko, z dne 
20.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja PGD Ločica 
pri Vranskem ob 80-letnici delovanja 

5. Kulturno društvo Vransko, z dne 21.3.2013 –za podelitev 
priznanja Folklornemu društvu Vransko za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 

6. ZKTŠ Vransko z dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja 
(plakete) Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana, za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 

7. ZKTŠ Vransko, z dne 22.3.2013 –za podelitev priznanja 
(plakete) Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 
Vransko , ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-
družabnem področju in promocijo Občine Vransko v širšem 
slovenskem prostoru  

8. Nataša Juhart, Brode 12b, 3305 Vransko,  z dne 
22.3.2013– za podelitev priznanja Ivi Cizej, Prekopa 12, 
3305 Vransko – za aktivno poučevanje in vodenje vezilj  

9. UTŽO Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, z 
dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja Rozaliji Ciglar, 
Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na področju ekološke 
osveščenosti občanov in pomena zdrave prehrane 

10. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja (grb) Francu 
Sušniku, Čeplje 1 c, 3305 Vransko – za večletne dosežene 
uspehe na področju razvoja, vodenja in prepoznavnosti  
Občine Vransko 

11. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013– za podelitev  priznanja Aleksandru Reberšku, 
Čeplje 8, 3305 Vransko – za uspešno delo na področju 
družbene, društvene in podjetniške dejavnosti 

12. Občina Vransko, Župan,  z dne 10.4.2013 –za podelitev 
priznanja (plakete) Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 
144a, 3305 Vransko – za izjemne dosežke na področju 
socialno varstvene dejavnosti.  

Predsednik komisije nato komisijo seznani, da  je na osnovi 
prejetega e-pisma župana, s katerim se le-ta zahvaljuje za 
predlog, vendar meni, da podelitve priznanj aktivnim 
funkcionarjem niso primerne, in osebnega premisleka o 
podanem razlogu župana ter  upoštevanju dosedanje 
prakse, umika oba podana predloga (za Sušnik in 
Reberšek) iz nadaljnje obravnave. 

Nato sledi pregled, obravnava in razprava o  ostalih 
posamičnih predlogih predlagateljev. 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da  prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem in z njimi soglaša. Skladno z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju  korupcije sta se pri 
glasovanju  samoizločila  pri 7.  predlogu Aleksander 
Reberšek in pri 8. predlogu Janez Lencl.  

Glasovanje o posamičnih predlogih: 
-za 1. predlog:  5 glasov ZA 
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2013, ob  16.30  uri v sejni sobi  Občine Vransko, 
Vransko 59. 

Prisotni člani komisije ob 16.30 uri: Janez Lencl 
(predsednik), Nataša Juhart, Anica Bogataj, Vladimir 
Rančigaj, Aleksander Reberšek 
Ostali prisotni: Jadranka Kramar, občinska uprava 

• Ugotovitev sklepčnosti: 
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 

• Sprejem dnevnega reda: 
Predsednik komisije poda predlog dnevnega reda , kot je 
bilo posredovano z vabilom. Na predlog ni pripomb. 
Glasovanje: 5 glasova ZA. 

Sklep št. 33 
Soglasno je sprejet naslednji DNEVNI RED:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. (korespondenčne seje) 
od dne 13.2. do 15.02.2013 
2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
3. Priprava predloga občinskem svetu za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012 
4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ MSK 
Žalec  
5. Razno 

Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 10. 
(korespondenčne) seje od dne 13. 2. do 15. 2. 2013 

Na predložen zapisnik 10. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 

Sklep št. 34 
Potrdi se zapisnik 10. korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Obravnava prispelih predlogov za priznanja 2012 

Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2012, objavljen na uradni spletni 
strani občine www.vransko.si; in v Občinskem Informatorju, 
Uradne objave Občine Vransko št. 28/2013  z dne 
28.02.2013 prispeli  pisni predlogi naslednjih 
predlagateljev: 

1. Janko Reberšek, Jeronim 44, 3305 Vransko , z dne 
13.03.2013– za podelitev najvišjega priznanja (grb) 
Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko-  za dolgoletno 
delovanje na področju gospodarstva v najširšem smislu  

2. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja (plakete) Šmid Helenci, Zahomce 5, 
3305 Vransko,  za dolgoletno uspešno delo na področju 
gasilstva  

3. PGD Ločica-Zajasovnik-Zahomce, z dne 20.3.2013 – za 
podelitev priznanja Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 
Vransko-  uspešno delo na področju gasilstva  

4. Nataša Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko, z dne 
20.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja PGD Ločica 
pri Vranskem ob 80-letnici delovanja 

5. Kulturno društvo Vransko, z dne 21.3.2013 –za podelitev 
priznanja Folklornemu društvu Vransko za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 

6. ZKTŠ Vransko z dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja 
(plakete) Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana, za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 

7. ZKTŠ Vransko, z dne 22.3.2013 –za podelitev priznanja 
(plakete) Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 
Vransko , ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-
družabnem področju in promocijo Občine Vransko v širšem 
slovenskem prostoru  

8. Nataša Juhart, Brode 12b, 3305 Vransko,  z dne 
22.3.2013– za podelitev priznanja Ivi Cizej, Prekopa 12, 
3305 Vransko – za aktivno poučevanje in vodenje vezilj  

9. UTŽO Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, z 
dne 22.3.2013 – za podelitev priznanja Rozaliji Ciglar, 
Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na področju ekološke 
osveščenosti občanov in pomena zdrave prehrane 

10. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013 – za podelitev najvišjega priznanja (grb) Francu 
Sušniku, Čeplje 1 c, 3305 Vransko – za večletne dosežene 
uspehe na področju razvoja, vodenja in prepoznavnosti  
Občine Vransko 

11. Janez Lencl, Prekopa 11c, 3305 Vransko, z dne 
22.3.2013– za podelitev  priznanja Aleksandru Reberšku, 
Čeplje 8, 3305 Vransko – za uspešno delo na področju 
družbene, društvene in podjetniške dejavnosti 

12. Občina Vransko, Župan,  z dne 10.4.2013 –za podelitev 
priznanja (plakete) Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 
144a, 3305 Vransko – za izjemne dosežke na področju 
socialno varstvene dejavnosti.  

Predsednik komisije nato komisijo seznani, da  je na osnovi 
prejetega e-pisma župana, s katerim se le-ta zahvaljuje za 
predlog, vendar meni, da podelitve priznanj aktivnim 
funkcionarjem niso primerne, in osebnega premisleka o 
podanem razlogu župana ter  upoštevanju dosedanje 
prakse, umika oba podana predloga (za Sušnik in 
Reberšek) iz nadaljnje obravnave. 

Nato sledi pregled, obravnava in razprava o  ostalih 
posamičnih predlogih predlagateljev. 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da  prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem in z njimi soglaša. Skladno z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju  korupcije sta se pri 
glasovanju  samoizločila  pri 7.  predlogu Aleksander 
Reberšek in pri 8. predlogu Janez Lencl.  

Glasovanje o posamičnih predlogih: 
-za 1. predlog:  5 glasov ZA 
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-za 2. predlog:  5 glasov ZA 
-za 3. predlog:  5 glasov ZA 
-za 4. predlog:  5 glasov ZA 
-za 5. predlog:  5 glasov ZA 
-za 6. predlog:  5 glasov ZA 
-za 7. predlog:  4 glasovi ZA 
-za 8. predlog: 4 glasovi ZA 
-za 9. predlog: 5 glasov  ZA 
-za 12. predlog: 5 glasov ZA. 

Ad3: Priprava predloga Občinskemu svetu   

Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je 
komisija pripravila  končni seznam in oblikovala predlog za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2012 
občinskemu svetu ter o njem glasovala: 4 glasov ZA, 1 glas 
vzdržan. 

Sklep št. 35 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da 
se za leto 2012 podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

1. GRB Občine Vransko :  
1.1. PGD Ločica pri Vranskem -  ob 80-letnici delovanja na 
področju požarne varnosti, zaščite in reševanja 
1.2 Homšak Albinu, Jeronim 47, 3305 Vransko -  za 
dolgoletno delovanje na področju gospodarstva v najširšem 
smislu  

2. PLAKETO Občine Vransko: 
2.1. Roku Glavanu, univ. dipl. kulturolog,Antikvariat in 
galerija tiskov Glavan, Trg republike 12, Ljubljana -  za 
delovanje na področju kulture in prepoznavnost Občine 
Vransko v širšem slovenskem prostoru 
2.2.  Šmid Helenci,  Zahomce 15, 3305 Vransko - za 
dolgoletno uspešno delo na področju gasilstva  
2.3. Klubu mladih Vransko, Vransko 144, 3305 Vransko -  
ob 10-letnici uspešnega delovanja na kulturno-družabnem 
področju in promociji Občine Vransko v širšem slovenskem 
prostoru 
2.4. Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 
Vransko – za izjemne dosežke na področju socialno 
varstvene dejavnosti. 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 
3.1. Urankar Ivanu, Vransko 96, 3305 Vransko -  uspešno 
delo na področju gasilstva  
3.2. Folklornemu društvu Vransko -  za prispevek k 
prepoznavnosti občine Vransko 
3.3. Ivi Cizej, Prekopa 12, 3305 Vransko – za aktivno 
poučevanje in vodenje vezilj  
3.4. Rozaliji Ciglar, Vransko 68, 3305 Vransko – za delo na 
področju ekološke osveščenosti občanov in pomena zdrave 
prehrane 

Ad4: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ 
MSK Žalec 

Komisija je obravnavala predlog za imenovanje ge. Marije 
Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko v Svet javnega 
zavoda Medobčinske splošne knjižnice Žalec, kot 
predstavnice občin soustanoviteljic (Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor in Vransko) za naslednje mandatno obdobje 
in po obravnavi z glasovanjem o predlogu: 5 glasov ZA 
sprejela naslednji  

Sklep št. 36 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnico 
občin soustanoviteljic v Svet javnega zavoda MSK Žalec za 
naslednje mandatno obdobje potrdi imenovanje ge. Marije 
Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko. 

Ad5: Razno 

Člani komisije so razpravljali o potrebi prenove in 
posodobitve Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko ter potrebi po določitvi in sprejemu  natančnejših 
kriterijev, potrebnih za obravnavo predlogov in sprejela 
naslednji zaključek: 

- Občina pripravi delovni osnutek sprememb in dopolnitev 
odloka, ki bo podlaga za kar najširšo obravnavo in razpravo  
(Kramar) 
- Komisija pripravi predlog Poslovnika o delu komisije 
(Lencl) 

Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 

Številka: 012/2013-02 
Vransko, 19. 2. 2013 

Zapisala  
Jadranka Kramar l. r.  

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
volitve, imenovanja in priznanja  
Janez Lencl l. r. 

OBVESTILA 

9. Obvestilo o objavi pobude za pripravo državnega 
prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo 
– Vodice 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
prostor, obvešča javnost o objavi pobude za pripravo 
državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 
Kidričevo – Vodice.  

Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v 
digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za 
infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/državni prostorski 
načrti/ javne razgrnitve in seznanitve«). 

Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na 
spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor 
nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te 
lahko javnost do 8. maja 2013 pošlje na naslov Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na 
elektronski naslov gp.mzip@gov.si, pri čemer naj v rubriki 
»zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN 
Kidričevo – Vodice«. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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TReTješOLcI SMO IMeLI PLAvALNI TeČAj
V tednu od 18. do 22. 3. 2013 smo imeli tretješolci iz Os-
novne šole Vransko-Tabor plavalni tečaj.  

Vsak dan smo se odpeljali v Celje na bazen Golovec. Tam 
smo se najprej preoblekli, stuširali in se po stopnicah 
vzpeli do bazena. Prvi dan smo spoznali naše plavalne 
učitelje Mateja, Dašo, Francija, Mateja in Tino. Prvi dan 
so nas testirali. Pokazali smo, kaj vse že znamo. Tisti, ki 

smo znali, smo pokazali drsenje in naše plavanje. Vsak 
dan smo se v bazenu tudi igrali. Tako je bilo tudi prvi dan. 
Drugi, tretji in četrti dan smo delali po skupinah, vsak je 
izpopolnjeval svoje znanje. Nekateri smo bili večino časa 
v velikem in globokem bazenu, nekateri pa v manjšem 
bazenu. Četrti dan smo se pripravili tudi za petkov nas-
top. V petek nas je čakalo zaključno preverjanje. Plaval-
nim učiteljem smo pokazali, kaj so nas naučili. Nekateri 
smo v velikem bazenu plavali 10 minut brez dotika roba 
ali tal. Preplavati smo morali določeno razdaljo v ome-
jenem času. Ta dan so nas ob 11. uri prišli pogledat tudi 
starši. Staršem smo pokazali pravi nastop in prejeli tudi 
priznanja. Vsi tretješolci smo se veliko naučili. 
Večino nas je bilo prvi dan strah. Strah nas je bilo na 
začetku tudi v velikem bazenu, saj je bila voda globoka 
in tudi hladnejša. Skoraj vsi smo svoje strahove uspešno 
premagali in se zadovoljni vsak dan vračali domov. 

Lana Učakar in Tjaša Marko iz 3. a

SRce
Mladi pisatelj Marcel Semprimožnik iz 5.a-razreda piše 
tudi zanimive pesmi. Ena je nastala pri pouku sloven-
skega jezika.

Srce je na svetu zato, 
da bije. 

Tako včasih gori, 
včasih pa spi. 

  
Srce je tudi 

zajetje lepih stvari, 
v njem je radost 

dobrih ljudi. 
  

Kadar srce 
v telesu gori, 

ne čuti, se ne veseli, 
le mori. 

  
Lepo je, 

kadar srce nima meje, 
takrat občutiš toplino, 
kot da te grejejo odeje. 

  
Marcel Semprimožnik, 5.a-razred 

OBISK MedIcINSKe SeSTRe
V aprilu nas je v oddelku 2-3 let obiskala ga. Martina Pavlič, 
mamica enega naših varovancev. Na zelo zanimiv in prijeten 
način nam je predstavila poklic in delo medicinske sestre. 
S sabo je prinesla cel kup pripomočkov, ki jih uporablja pri 
svojem delu. Otroci so jo ves čas poslušali in sodelovali pri 
preizkušanju pripomočkov. Nekateri so prav ponosno poka-
zali, da se zdravnikov in medicinskih sester prav nič ne bojijo. 
Ga. Pavlič nam je zmerila pritisk, temperaturo, kisik, povi-
la nam je nekaj ran ter prilepila nekaj obližev. Za konec pa 
nam je napihnila nekaj nagajivih balonov iz rokavičk in nam 
razdelila tudi štampiljke, saj smo bili vsi zelo pogumni pa-
cienti. 

 Branka Kramar in Tatjana Travner

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

MLAdI PLANINcI Iz vRTcA NA POhOdu
Ujeli smo lepo sobotno dopoldne v marcu in se podali 
na 2. pohod v tem šolskem letu. Spremljal nas je Aljaž iz 
PD Vransko. 
Povzpeli smo se na Marelico. Vzpon nam ni delal nobenih 
posebnih preglavic. Pri domačiji Marka Križnika so nam 
prijazno dovolili, da smo lahko na njihovem dvorišču 
malicali, saj so bila tla še precej namočena. 
Ko smo se dodobra okrepčali, smo se odpravili naprej 
proti cerkvi sv. Jeronima na Taboru. Vmes smo se lahko 
kepali, saj je bilo v senci še precej snega. 
Še gasilska slika na stopnicah pod cerkvijo, potem pa 
spust v dolino. Sonce nas je prijetno grelo, ko smo se 
vračali proti vrtcu, kjer so nas že čakali starši. 

Romana in Mateja
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OSNOvNA šOLA vRANSKO - TABOR 
NARAvOSLOvNO-šPORTNA šOLA v NARAvI 

LIBeLIČe 2013
Učenci 5. a z Vranskega in 5. b iz Tabora smo imeli šolo 
na Koroškem.

Učitelji doma Ajda na Libeliški Gori so nas v ponedeljek 
lepo sprejeli in nam kar takoj povedali pravila, ki pri njih 
veljajo. Po nastanitvi v sobe in slastnem kosilu smo imeli 
popoldne že pohod. Odpravili smo se v bližnji gozd, kjer 
nas je čakalo presenečenje, saj smo prestopili državno 
mejo z Avstrijo. Povedali so nam kar precej o zgodovini 
oblikovanja te meje. Naslednji dan smo odšli še na daljši 
pohod in si v daljavi ogledali Uršljo goro, Peco, Smreko-
vec in o vsaki izvedeli tudi kakšno legendo. Nazaj grede je 
sledilo kepanje na velikem, strmem in sončnem travniku. 
Vsak večer smo z učitelji imeli zanimive večerne animaci-
je. V sredo smo si ogledali etnološko naravoslovne zname-
nitosti Libelič: gozdno učno pot, kostnico, kaščo, muzej 
starega kmečkega orodja, župnišče s črno kuhinjo, staro 
učilnico in knjižnico. Kupili smo si tudi nekaj spominkov, 
popoldne pa so nas že čakale priprave na lokostrelstvo in 
plezanje. Zvečer nas je čakalo posebno presenečenje, saj je 
naš sošolec praznoval rojstni dan. Kuharice so mu spekle 
velikansko torto, mi pa smo mu zapeli in čestitali. Kljub 
temu da je bila torta res velika, smo jo pojedli, preden 
bi lahko prešteli do sto. V četrtek smo streljali z lokom, 
plezali na plezalni steni, igrali badminton, namizni tenis, 
balinčke in nogomet. Pri naravoslovju smo spoznali, kako 

določiti drevesno 
vrsto, kljub temu 
da nima listov 
na vejah. Poka-
zali so nam tudi 
nekaj živali in 
imeli smo jih 
lahko na rokah. 
Izdelali smo 
si vetrolove in 
vsak dan smo si 
zapisovali meteorološke podatke za naš vremenoslov-
ni dnevnik. Popoldan smo izdelovali čestitke za naše 
mamice. Zvečer nas je čakal še zaključni večer, ki je 
bil vsem najbolj všeč, saj je bilo veliko zabavnih iger, 
na koncu pa še ples. V petek dopoldan smo žal morali 
začeti pripravljati kovčke, vendar presenečenj še ni bilo 
konec. Naši učitelji in učitelji doma Ajda so bili nad nami 
navdušeni. Bili smo delavni, ustvarjalni, prijateljski in 
pridni. Razdelili so nam priznanja za najbolje urejene 
sobe, ki so nam jih vsak dan ocenjevali. Prav vsi pa smo 
dobili tudi priznanje za najbolj disciplinirane učence, saj 
smo ves teden pridno spoštovali hišni red. Ponosno lahko 
povemo, da so si zaželeli takšnih učencev, kot smo bili mi, 
kar do decembra. 
Šola v naravi je minila prehitro, vendar je bila napozabna, 
polna dobre volje in smeha. Te doživljaje bomo še dolgo 
nosili v srcu.

Maja Jerman

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR / IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

POhOd PO OBČINI vRANSKO
Čeprav je na velikonočni ponedeljek precej snežilo, to ni 
ustavilo neustrašnih planincev iz PD Vransko, da se ne 
bi podali na pohod po občini kot že nekaj let zapovrstjo. 
Izpred občinske stavbe so se preko Briš in Tešove, kjer se 
jim je pridružil še en član, podali do kmetije Ručgar.  Pod 
kozolcem so si privoščili počitek in malico. 
Pot jih je vodila naprej do sv. Jošta. Hvala Petru za 
okrepčilo. Kasnejši  spust do prelaza Lipa jim ni delal 
posebnih težav. Kratek postanek so imeli še na Kaleh pri 
vodniku Andreju, nato pa so se usmerili proti vzhodu. 
Skozi gmajno in ob vznožju hriba Medvedica so prišli do 
jame Škadavnica. Malo so se razgledali po jami, nato pa 
se preko Tabora vrnili na Vransko. 
Pohodi po občini so posebno zanimivi, ker pohodniki 
vsako leto odkrijejo marsikateri še nepoznani delček naše 
občine. 

Mateja Remic

LITERARNO DRUŠTVO LIvRA Vransko
Vransko 134
3305 Vranko
e-pošta: livra.drustvo@gmail.com

vabi na

KReSOvANje
v torek, 30. aprila 2013, ob 20. uri
na travniku ob jezu v Brodeh 1.

V primeru slabega vremena srečanje odpade.
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PRIRedITve v MAju:

•	 od	1.	maja	do	31.	maja:	domoznanska razstava  v počastitev praznika Občine vransko
•	 torek,	7.	maja	2013,	ob	10.30:	Bralna urica v Našem domu
•	 torek,	7.	maja	2013,	ob	18.30:	Predavanje Gobarsko-mikološkega društva Polzela: začetki gobarjenja
•	 torek,	21.	maja	2013,	ob	18.	uri:	Pravljična ura

Potopisno predavanje darje in janeza Mihevca: Potovanje po južni Ameriki

V torek, 26. marca 2013, sta nam v Občinski knjižnici Vransko popotnika Darja in Janez Mihevc predstavila svoje 
dvomesečno potovanje po Južni Ameriki.

Zakonca sta, oprtana z nahrbtnikoma, prepotovala Peru, Bolivijo, Paragvaj, Brazilijo, Argentino in Čile. V sliki in be-
sedi smo tako spoznali dežele, prepoznavne po kulturnih in naravnih presežkih ter prepletene z bogato kulturnozgo-
dovinsko dediščino.

Pravljična ura s poustvarjanjem: Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir

V torek, 19. 3. 2013, je v Občinski knjižnici Vransko potekala pravljična ura s poustvar-
janjem.

Pujska Bibi in Gusti sta se zaradi nereda v kuhinji grdo skregala. Padle so tako hude in 
težke zbadljivke, da so v vrtincu jeze ovenele čisto vse marjetice, ki jih je Bibi dobila od 
Gustija za rojstni dan. Pujska se odločita porahljati prepir – spet postaneta prijatelja, ki 
si delita lepe besede, in uspešno rešita vse težave v svoji hišici. 

V ustvarjalnem delu pravljice smo hoteli ta nasvet preizkusiti. Okrasili smo cvetlične 
lončke, vanje nasuli zemljo in semena kreše ter kamilic, pa tudi na lepe besede ne bomo 
pozabili. 

Predavanje patra Karla Gržana z naslovom Brezmejna ljubezen z mejami

V torek, 9. aprila 2013, smo v Občinski knjižnici Vransko v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Vransko gostili pisatelja in publicista, patra Karla Gržana. V svojem pre-
davanju je pater Gržan razmišljal, kako z brezpogojno ljubeznijo in postavljenimi 
mejami usposobiti otroka za sprejem realnosti življenja. Pri usposabljanju otrok za 
realno življenje nudimo otrokom mnogo ljubezni, če pa jih želimo pripraviti tudi na 
zahtevnost življenja, takrat brezmejna ljubezen ni dovolj.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, hkrati pa zelo dobrodošlo za vse, ki se tako ali drugače 
srečujemo z vzgojnimi zagatami. 

uTRINKI z NAšIh PRIRedITev  

kNJIŽNICNA StRAN

zA OdRASLe:
Roberts, Nora: Druga sreča
Crusie, Jennifer: V drugo gre rado
Hamilton, Dianna: Zamolčani dedič
Graham, Lynne: Neizkušena ljubimka
Dyer Wayne W.: Vse, kar želite svojemu otroku

zA OTROKe IN MLAdINO
Beaumont, Émilie: Frizerka Sara
Blanchut, Fabienne: Mila je preveč radovedna
Blanchut, Fabienne: Mila je raztresena
Pavček, Tone: Juri Muri gre po srečo
Almond, David: Ime mi je Mina

KNjIŽNe NOvOSTI:
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Suzani Blatnik in Niku Stojakoviću
se je 30. 3. 2013 rodil sin Žan, 54 cm,  4670 g. 

Čestitamo. 

Vabimo vas, da z bralci delite svoje srečne dogodke (rojstva, obletnice, poroke ...), 
ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Občinskega informatorja, 

na e-poštni naslov: zkts.vransko@gmail.com.

Vsem občankam in občanom Občine Vransko 
čestitamo ob prazniku dela in občinskem prazniku.

Člani občinskega sveta, občinska uprava in župan

POSLOvILI SO Se
V aprilu  sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: 

Franc Semprimožnik (1938-2013) 
Anton Kreča (1943-2013) 
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ceNjeNe BRALKe IN SPOšTOvANI BRALcI INFORMATORjA! 
Verjetno se še spominjate mojih maš v sklopu Vranskih poletnih večerov, ki sva jih pripravljala z Romanom Brglezom in 
znanimi slovenskimi glasbeniki in so bile med vami in ljudmi od drugod lepo sprejete. Vem, da je nekaj takega nemogoče 
ponoviti, kljub temu pa bi vas rad znova povabil k podobni prireditvi s sveto mašo v čast sv. Florjanu, zaščitniku gasilcev, 
saj ravno ti na Ločici pri Vranskem letos praznujejo 80 let obstoja. 
Vedno so mi stali ob strani na vseh mojih prireditvah in rad bi se jim vsaj malo oddolžil za njihovo nesebično in učinkovito 
pomoč. Skupaj z njimi bom daroval zahvalno sv. mašo za njihovo preteklo delo, za njihove umrle člane in tudi zanje ter 
za njihovo uspešno prihodnost. Vsakokrat znova me je veselilo, ko sem doživljal to nesebično pripravljenost različnih 
organizacij, podjetij in društev, da praznovanja povežejo tudi z zahvalo, kot je sveta maša, še posebej, če je to na njihovem 
delovnem mestu. S tem nam omogočate, da pridemo še bližje do ljudi in povežemo zahvalo Bogu s prijetnim druženjem 
in veseljem na istem mestu. 
Za to priložnost vabim k sodelovanju in oblikovanju sv. maše, najsi bo to petje, igranje ali drugačni nastopi, ki sodijo v ta 
sklop dogodkov. Pa tudi tisti, ki bi bili radi samo enostavno zraven - prisrčno vabljeni! Prepričan sem, da vam ne bo žal, 
saj gasilci nikoli ne razočarajo in tudi tokrat ne bodo. 
V trdnem prepričanju, da se vas bo odzvalo toliko kot še nikoli, vas prisrčno pozdravljam in komaj čakam, da vam stis-
nem roko v iskren pozdrav! 

Vaš stari znanec Dori iz Berlina 

NE SPREGLEJtE

hRANA je ŽIvLjeNje
Območno združenje Rdečega križa Žalec in SIBAHE - Slovenska banka hrane pripravljata hu-
manitarno akcijo Hrana je življenje. Prostovoljci SIBAHE bodo v četrtek, 18. aprila, ves dan v 
Mercator centru na Celjski cesti v Žalcu zbirali hrano za tiste, ki so socialno ogroženi in si ne 
morejo zagotoviti vsakodnevnega običajnega obroka hrane. Posameznike, skupine, podjetja in 
organizacije vabimo, da se pridružijo akciji in po svojih zmožnostih darujejo hrano tistim, ki 
je nimajo. Zbrano hrano bo SIBAHE - Slovenska banka hrane predala žalskemu območnemu 

združenju, to pa jo bo razdelilo posameznikom in družinam, ki so socialno ogroženi in trpijo pomanjkanje. 
Več informacij: 

Pavla Artnik, predsednica OZ RK Žalec, tel.: 051 457 661, e-pošta: zalec.ozrk@ozrks.si 
Alen Novit, direktor SIBAHE - Slovenske banke hrane, tel.: 040 534 375, e-pošta: alen.novit@gmail.com

SPOšTOvANI KRAjANI LOČIce PRI vRANSKeM! 
 Gasilke in gasilci prosimo vse krajane, da ste strpni z nami,

posebno 18. 5. 2013, ko bomo praznovali svoj jubilej. 
Naši gostje in obiskovalci prireditve bodo svoje avtomobile puščali na vseh možnih prostorih.

Naši redarji se bodo trudili poskrbeti za parkirni red, če pa koga moti, da so avtomobili parkirani na 
njegovem zemljišču, vas prosimo, da si ogradite svoja zemljišča in potrpite z nami, saj bi radi svoj jubilej 

praznovali v slogi z vami in upamo, da tudi vi z nami.

Hvala za potrpljenje.                                                  

GASILKE IN GASILCI Z LOČICE
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zBOGOM OROŽje. dOBROdOšLI SPOMINI. 
V Medobčinski splošni knjižnici Žalec si vseskozi prizadevamo zbirati in varovati kul-
turno ter zgodovinsko dediščino Spodnje Savinjske doline. 
Naslednje leto, leta 2014, bo 100. obletnica začetka prve svetovne vojne. Kako je bila 
Spodnja Savinjska dolina vpeta v samo dogajanje svetovne morije? Kdo vse je bil mobi-
liziran? Na katerih bojiščih so se bojevali naši predniki? Kako so vojno doživljali posa-
mezniki? Kakšne so intimne zgodbe vojakov, njihovih družin in vseh ljudi v zaledju, ki 
so se trudili, da bi življenje kljub grozotam teklo čim bolj normalno? 
Na ta in še druga vprašanja bomo skušali dobiti odgovore na dnevu zbiranja spominov, 
ki bo 25. oktobra 2013 od 9. do 18. ure v Medobčinski splošni knjižnici Žalec. 
Namen tega dogodka je zbrati čim več dokumentov, fotografij, predmetov in s tem 
zgodb, spominov, ki se skrivajo za njimi. Vabimo vas, da v družinskih albumih in arhivih 
poiščete slike, razglednice, fotografije, dokumente ter predmete iz časa prve svetovne 
vojne in jih delite z nami. 
Svoje spomine – predmete, fotografije, pisma itd. – prinesite s seboj v knjižnico na dan 
zbiranja. Naši katalogizatorji, knjižničarji, bodo predmete popisali ter zapisali vaše zgod-
be. Zatem pa jih bodo skenirali in fotografirali, tako da boste predmete takoj dobili nazaj. 
Več informacij lahko dobite na karmen@zal.sik.si ali na tel. št. 03 712 12 52. 

Karmen Jezernik, 
vodja domoznanskega oddelka Medobčinske splošne knjižnice Žalec
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80-LeTNIcA
PGd LOČIcA PRI vRANSKeM

vabimo vas, da se nam pridružite
v soboto, 18. 5. 2013, s pričetkom ob 17.30

pod velikim šotorom na Ločici.

                                            
Zvrstili se bodo naslednji dogodki:

odprtje dvorišča in prenovljenega gasilskega doma, 
nastop Folklorne skupine Mihtin, 

Florjanova maša (Izidor Pečovnik-Dori), 
prihod gasilcev v spremstvu Pihalnega orkestra iz Prebolda, 

slavnostni govori, 
nastop Ansambla Stoj pa glej. 

  
Po končanem uradnem delu sledi velika vrtna veselica

z ansamblom Veseli Svatje.   

 Veselimo se praznovanja z vami in obljubljamo,
da z Ločice ne boste odšli žejni in lačni.

gasilci in gasilke z Ločice pri Vranskem


