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OBČINSKI INFORMATOR
številka 127
Vransko, 28. 10. 2016
Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

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.

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje

UREDNIŠTVO

Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, OO RK
Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, Župnijska Karitas
Vransko, Čebelarska zveza Slovenije, Tone Tavčer

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 30. 11. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 11. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
DROBTINICA - TOPEL OBROK ZA OTROKE Malo je … veliko
Zaskrbljujoč je podatek, da je med
287.000 osebami, ki so izpostavljene
tveganju revščine, kar 54.000 mladoletnih otrok (14,2 % od vseh otrok).
In prav njim je namenjena naša akcija Drobtinica 2016, saj nas v Rdečem
križu Slovenije še posebej skrbi za
otroke, ki živijo v pomanjkanju in
trpijo zaradi raznovrstnih posledic
revščine. Med drugim tudi pomanjkljive in nepravilne prehrane, kar
vpliva na njihov zdrav telesni,
psihični in intelektualni razvoj.
Tako že vrsto let na svetovni dan
hrane, 16. oktober, z enodnevno
kampanjo Drobtinica dopolnjujemo
svoje programe socialne pomoči
otrokom iz socialno šibkejših okolij in
slovensko javnost ozaveščamo o (ne)
zadostni in/ali (ne)pravilni prehrani
naših najmlajših - osnovnošolcev ter

obenem spodbujamo čut solidarnosti z vsemi, ki so se znašli v stiski.
Prostovoljci krajevnih organizacij
Rdečega križa Žalec, Šempeter,
Prebold, Polzela, Vransko, Liboje, Braslovče in Petrovče-Levec ter
učenci krožkov Mladi člani RK so dopoldne (15. 10. 2016) na 9-ih stojnicah
pred trgovskimi centri Mercator Žana
Žalec, Šempeter, Liboje, Levec in Prebold, Tuš Vransko, Polzela in Bala
Petrovče ter Jager Braslovče v zameno za prostovoljne prispevke mimoidočim ponujali kruh in ostale domače
prehranske izdelke, ki so jih podarili
prostovoljci in sokrajani. V štirih urah
so zbrali skupaj 4.983 evrov, od tega
pred TUŠ-em na Vranskem 704 evre.
Sredstva bodo namenili pomoči pri
plačilu kosil osnovnošolskim socialno
ogroženim otrokom.

Akcijo so podprli Mercator, Pekarna Pocajt Grče, Kmetija Flis Spodnje
Grušovlje in Mlekarna Celeia.
Še vedno lahko sodelujete v akciji,
tako da pošljete na številko 1919 SMS
z besedo DROBTINICA in prispevate
1 evro ali DROBTINICA5 in prispevate
5 evrov.
Hvala, da pomagate.

6. REKREACIJSKI TEK PO OBČINI VRANSKO
tih Slovenija v gibanju in Fundacija za
šport, ki so naš projekt podprli.

V soboto, 24. 9. 2016, smo uspešno
priredili 6. rekreacijski tek po občini Vransko. Cilj prireditve je razvoj
zdravega življenjskega športnega sloga, še posebej za mlade, med katerimi
jih vse več išče rešitev v različnih oblikah odvisnosti. Ker smo prepričani,
da je bolje izbrati športno aktivnost,
si v našem okolju prizadevamo za
spodbujanje in uveljavljanje zdravega
športnega življenjskega sloga. S tem
namenom sodelujemo tudi v projek-

Da pa je vključeno čim večje število
mladih, se je že drugo leto odzvala
na naše povabilo celotna OŠ Vransko-Tabor. 450 tekačev je lahko izbiralo med 1, 3,5 in 13 km dolgo potjo.
Pred štartom je tekače dobro ogrel
Jernej Lesjak s tekaškimi vajami. Tek
je bil rekreacijskega pomena, štela se
je uspešno premagana pot, ki so jo vsi
uspešno pretekli, tako da je bil vsak
posameznik zmagovalec 6. rekreacijskega teka.

PGD Ločica pri Vranskem, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik in podjetjem,
ki so materialno podprla športno-tekaški projekt: EWOPHARMA,
d. o. o., MLEKARNA CELEIA, MI-2
GROUP, ORIFLAME, H.E.B.A., TELEKOM SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA
INFRASTRUKTURO, ČAPLJA ŠPORT
DEBELAK, FIZIO PETRA, AMZS, d. d.,
CENTER VARNE VOŽNJE VRANSKO,
AUTOMATIC SERVIS, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, LIDL SLOVENIJE, STUDIO Di.Foto.Graf.

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko se zahvaljuje vsem prostovoljcem, Jerneju Lesjaku, Denisu
Oštirju, PGD Vransko, PGD Tešova,

ZlatOporočenca Meta in Slavko Roter
Slavko in Meta Roter iz Prekope pri
Vranskem. Obred je opravil domači
župnik Jože Turinek, prisoten pa je
bil tudi biseromašnik Vlado Rutar.

V župnijski cerkvi sv. Mihaela na
Vranskem sta tretjo soboto v oktobru obletnico zlate poroke skupaj
s sosedi in sorodniki praznovala

Meta se je rodila v družini Brdnik s
štirimi otroki. Bila je najstarejša in
se je zelo mlada poročila s Slavkom.
Ljubezen ju je združila za vedno.
Imela je tri brate, od teh je samo najmlajši Janko še živ, dva pa sta umrla
v prometni nesreči. Slavko je bil rojen v veliki družini s šestimi otroki,
tudi njemu so že štirje umrli, ima še

samo sestro Ivanko.
Tudi Meti in Slavku ni bilo vedno lahko, mnogo je bilo treba postoriti
na kmetiji, ki jo je Slavko dobil od
staršev, in pridno delati. Rodila sta
se jima dva sinova, Iztok in Boštjan. Sreča bi bila popolna, če se ne
bi leta 1991 sin Boštjan ponesrečil
in umrl. Sin Iztok se je leta 1998
poročil z Jožico in imata tri otroke:
Natašo, Manco in Vida. Živijo doma
na kmetiji, tako da razveseljujejo
ata in mamo.
T. T.
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Sanacija dovozne ceste in mostu AMZS Čeplje–poligon
Občina Vransko je v teh dneh pristopila
k sanaciji dovozne ceste in mostu do
poligona Avto moto zveze Slovenije
(AMZS) Čeplje. Oboje je bilo poškodovano v neurju s poplavami v času med
12. in 16. septembrom 2014.
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V postopku javnega naročanja je bilo kot
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje
GP Žalec, d. o. o., iz Galicije. Sanacijska
dela se izvajajo na osnovi projekta, ki ga
je izdelalo podjetje Subra, d. o. o., iz Celja in obsega sanacijo brežin in dna struge
potoka Bolske iz kamna v betonu in z
dvema pragovoma, prav tako iz kamna
v betonu, sanacijo poškodovanega dela
javne poti z odvodnjavanjem in vertikalno prometno signalizacijo. Predračunska vrednost znaša 406.033,59
evrov, od tega je strošek sanacije ceste
in brežin vodotoka 220.570,78 evrov,
nato pa bodo pristopili k izgradnji mostu čez Bolsko.

Most bo prečkal Bolsko v enem razponu. Svetli razpon bo tako znašal
približno 22 metrov. Krajna podpornika
bosta temeljena na uvrtanih AB Benotto pilotih, do 6 metrov globine, ki bodo
prenašali vertikalne in horizontalne
obremenitve mostne konstrukcije skozi
slabše nosilne plasti temeljnih tal do dobro nosilne osnovne hribinske podlage.
Mostna konstrukcija je zasnovana kot
monolitna AB-plošča, debeline 30 cm,
z dvema rebroma spremenljive višine
(od 80 do 125 cm) in z obojestranskima
konzolama spremenljive debeline (30
cm do 23 cm). Širina mostu znaša 8,5
metrov in vključuje dva vozna pasova,
hodnika za pešce in hodnik za kolesarje.
T. T.

Kulturna dediščina naših cerkva
vzpetinah in zvonikih, ki se dvigajo nad
strehami hiš.

O razstavi je govorila vodja projekta Dnevov
evropske kulturne dediščine na OŠ VranskoTabor Danijela Jeršič.

V okviru dni evropske kulturne dediščine in tedna otroka so na Osnovni
šoli Vransko-Tabor izvedli celostni kulturni dan. Letošnja tema je bila kulturna dediščina naših cerkva, saj se nam
ob prihodu v določen kraj oko vedno
najprej ustavi na cerkvicah na okoliških

Kot je povedala vodja projekta Dnevov evropske kulturne dediščine na OŠ
Vransko-Tabor Danijela Jeršič, so učenci na športnem dnevu imeli pohode
in oglede najbližjih sakralnih objektov.
Ogledali so si njihovo notranjost ter
vodeno opazovali arhitekturo in likovno umetnost (freske, vitraže, kipe, oljne slike …). Na kulturnem dnevu sta
se jima predstavila Restavratorstvo
Šentjošt in Steklarstvo Lukanc s svojim
prispevkom pri ohranjanju naše dediščine. Nekaj učencev je zbralo in predstavilo okoliške cerkve. Učenci so nato
na delavnicah izdelovali freske, vitraže

in mozaike pod vodstvom učiteljev oz.
mentorjev. Nastali so odlični izdelki in
na pobudo Zavoda za kulturo, turizem
in šport Vransko so nekaj teh izdelkov
razstavili v Schwentnerjevi hiši. Bogastvo barv in različne likovne tehnike bodo
gotovo privabile obiskovalce.
Seveda delo z otroki zahteva dobro
načrtovanje, zato gre posebna zahvala
najožjim sodelavcem: Nataši Pečovnik,
Manji Drnolšek, Tadeji Zupanc, Mateji
Jeler, Mojci Dobnik, Martini Puntar, Mariji Završnik, Tanji Goropevšek ter vodstvu šole, ki podpira vsakršno sodelovanje
z okrajem. Razstava bo na ogled do 29.
oktobra.
T. T.

Spomin na zgodovinsko bitko na Čreti
V soboto, 1. oktobra, se je na Dobrovljah – na Čreti zbralo okrog
tisoč udeležencev iz Spodnje in
Zgornje Savinjske doline, ki so
počastili spomin na prvo frontalno bitko I. Štajerskega bataljona,
ki je in ostaja prava svetinja upora proti okupatorju in poguma
maloštevilnih partizanov, ki so
se zoperstavili nekajkrat močnejšemu sovražniku in iz tega boja
izšli kot zmagovalci.
Spominsko slovesnost, s katero
letos zaznamujemo tudi 75-letnico takratnih dogodkov, so organizirali: Območni Združenji borcev
za vrednote NOB Žalec in Mozirje, Društvo izgnancev Slovenije –
Občinski odbor Žalec, Območno

Združenje veteranov vojne za Slovenijo Spodnje Savinjske doline,
Veteransko društvo Sever – odbor
Žalec in Društvo Generala Maistra
Žalec. Slovesnosti je tudi tokrat
dala poseben pečat partizanska
skupina KD Triglav Ajdovščina, ki
je na nek način tudi simbolizirala neenak, a zmagovit boj I. Štajerskega bataljona in njihovega
komandanta Franca Rozmana
Staneta. Svoj delež k obema jubilejema je tokrat dodala tudi Slovenska vojska 20. pehotnega polka iz Celja, ki je ves čas prireditve
imela častno stražo ob spominskem obeležju, kamor je delegacija (Marijan Turičnik, Janez Meglič
in Branko Hriberšek) pred slavnostnim govorom položila tudi

spominski venec.
Udeleženci slovesnosti iz vrst
članov ZZB, mladine, planincev,
pripadnikov drugih veteranskih
organizacij, predstavnikov občin
in drugi so prisluhnili slovenski
himni, ki so jo zaigrali člani Godbe
na pihala Prebold pod vodstvom
Marka Repnika. Še pred tem je
godba s koračnico pospremila na
prizorišče ob spomeniku kar 36
praporov borčevskih organizacij
in drugih veteranskih združenj
iz obeh dolin ter pohodnike
VDV Nazarje. Zbrane je uvodoma
pozdravila vsakoletna scenaristka proslave, moderatorka in tudi
soustvarjalka kulturnega programa Jožica Ocvirk, zatem pa je

Zgodilo se je ...
udeležence nagovoril predsednik Območnega združenja ZZB
za vrednote NOB Žalec Marijan
Turičnik in ob tem spomnil na vse
letošnje jubileje. Poleg 75-letnega jubileja frontalne bitke še na
75-letnico OF, 105-letnico rojstva
Franca Rozmana Staneta in 25-letnico slovenske osamosvojitve.
Udeležence je pozdravila še Andreja Zupan, predsednica KS Kokarje, ki je pozdrav izrekla tudi
v imenu župana Občine Nazarje
Mateja Pečovnika in v imenu pohodnikov VDV Nazarje.

Tokratni slavnostni govornik je bil
dr. Tone Kregar – direktor Muzeja novejše zgodovine Celje. V
svojem govoru je spregovoril o
pomenu te zgodovinske bitke, ki
se je odvijala na prizorišču sedanje vsakoletne proslave in je bila

eden prvih bojev druge svetovne
vojne na Slovenskem. Odvijala se
je med enotami nemškega okupatorja, točneje med prvo četo 72.
rezervnega policijskega bataljona
iz Münchna ter partizani I. Štajerskega bataljona, katerega jedro
so sestavljali borci Savinjske čete.
V drugem delu govora pa je
spregovoril o takratnih razmerah
in razlogih za upor, o žrtvah in
nasploh o prvem letu okupacije.
Nadvse zanimivemu
govoru,
ki je osvetlil takratni čas skozi
strokovne oči zgodovinarja, je
sledil bogat kulturni program, v
katerem se je prepletala pesem
Mešanega pevskega zbora Pevskega društva Tabor pod vodstvom
Karla Leskovca in recitacije Jožice
Ocvirk. Svojstveno vzdušje pa so
pred začetkom in ob zaključku ter
še po njem ustvarjali godbenice
in godbeniki preboldske pihalne
godbe. Tako kot vsa leta pa so
za prijetno počutje s hrano in pijačo tudi tokrat poskrbeli članice
in člani PD Vransko, ki imajo prav
na Čreti svoj planinski dom.
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T. T.

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE

V četrtek, 6. oktobra 2016, je bilo že
11. druženje stanovalcev Doma Nine
Pokorn Grmovje, Doma upokojencev
Polzela in Našega doma Vransko.
Obiskovanje stanovalcev poteka že vse
od leta 2002. Brati sta jim začeli Anka
Krčmar in Jolanda Železnik. Zadnja leta
varovance Doma Nine Pokorn obiskuje
Irena Štusej, občasno tudi Anka Krčmar.
Z varovanci Doma upokojencev Polzela
je Darja Baloh. Valerija Jerman in Laura
Jelen pa se z njimi srečujeta v Našem
domu na Vranskem.
Druženja, ki smo jih poimenovali bralne
urice, potekajo dvakrat na mesec. Gre za
prostovoljno delo z ljudmi, ki so hvaležni
poslušalci in dobri učitelji. S svojimi izkušnjami nas bogatijo. Skozi branje in

pogovor varovanci skupaj povežejo
pretekle dogodke s sedanjimi. Včasih s
solzami v očeh obujajo spomine, kdaj
drugič se iskreno nasmejijo nagajivim
pripetljajem. Pogovori zaidejo tudi na
pot aktualnih družbenih problemov, ko
z žarom v očeh skupaj poiščejo odlične
rešitve. Kako preprosto bi bilo rešiti
svet! Ko bi le bili volja in moč, ki poslušata srce. Takrat zmore glava, zmorejo
roke.

Vsako leto je vrhunec teh bralnih uric
skupno druženje varovancev iz vseh
treh domov. Letos smo prireditev pripravili v prenovljeni avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu. Kulturni program
so pripravili učenci mlajše gledališke
skupine Osnovne šole Petrovče. Pod
mentorstvom Sonje Rebernik so odigra-

li predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico. Ob kitari je zapel Leon Ašenberger,
študent glasbe. Program so s petjem in
z deklamacijami nadaljevali še varovanci
sami. V knjižnici je na ogled postavljena
tudi razstava njihovih ročnih del.
Dogodek je povezovala direktorica
Medobčinske splošne knjižnice Žalec
Jolanda Železnik, zbrane so pozdravili
župan Občine Vransko Franc Sušnik,
podžupanja Občine Žalec dr. Hana
Šuster Erjavec, podžupan Občine Polzela Igor Pungartnik in podžupan Občine
Tabor Ludvik Miklavc.
Za pogostitev je poskrbela zeliščarica
Fanika Burjan, ki vsako leto razveseli
s čajem in sadnim kruhom. Za majhno
pozornost in spomin, ki ga varovanci
odnesejo s sabo, sta poleg knjižnice letos poskrbela še dva sponzorja: Založba
Družina in podjetje DM Drogerie Markt
iz Ljubljane.
Zadovoljni in srečni so se varovanci
poslovili. Za eno leto. Ko bo spet prišel
dan, namenjen le njim.
Laura Jelen

Zgodilo se je ...
20 LET PROGRAMA EKOŠOLE NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR
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Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek,
26. 9. 2016, potekala konferenca koordinatorjev Ekošole. Na konferenci je
ravnateljica Osnovne šole Vransko-Tabor, ga. Majda Pikl, iz rok predsednika
vlade dr. Mira Cerarja ter nacionalnega koordinatorja programa Ekošola
mag. Gregorja Cerarja prejela posebno
priznanje za 20-letno neprekinjeno delovanje v programu Ekošola.
Mednarodni program Ekošola je bil v
Sloveniji vzpostavljen leta 1996 in že od
začetka je vanj vključena tudi Osnovna
šola Vransko-Tabor. Takrat sta šolo do
prve zelene zastave popeljali ga. Vika
Čulk in ga. Majda Pikl.
Ravnateljica ga. Majda Pikl je ob tej
priložnosti takole zapisala svoja razmišljanja.
Osnovna šola Vransko-Tabor se je v program Ekošola vključila že leta 1996. V
dobrem letu smo na šoli izdelali okoljevarstveni načrt in prehodili vseh sedem
korakov. Tako smo leta 1998 prejeli prvo
ekozastavo ter podpisali ekolistino.
V nadaljevanju smo ustvarili okoljsko
kodo, ki je postala zaobljuba ravnanja in
spoštovanja do narave, soljudi in okolja.
Med pobudnicami, snovalkami in prvimi
koordinatorkami sem bila tudi sama s
sodelavko Viko Čulk. Orali sva ledino in ni
nama bilo težko prenašati in uresničevati ideje v kolektivu. Ta dejanja, pobude,
ideje in inovativnost smo s sodelavci
uspešno širili na učence, starše in širše
okolje.
Pod okriljem tega projekta smo izpeljali
kar nekaj projektov, ki so pomembno
prispevali k razmišljanju, izvedbi različnih
dejavnosti, širjenju idej ter sprejemanju
ustreznega ravnanja kot stalne prakse.
Z mojim prevzemom vodstvene funkcije so koordinatorstvo prevzele druge
sodelavke, ki prizadevno, vestno in aktivno skrbijo za izpolnjevanje vseh pogojev, da Osnovna šola Vransko-Tabor vsa-

ko leto uspešno potrdi ekozastavo. Kljub
temu da so vodenje ekošole prevzele
druge strokovne sodelavke, se tudi sama
še vedno čutim del tega in sem ponosna,
da smo uspeli pridobiti tudi samostojno
ekozastavo na podružnični šoli v Taboru
in posebej še v Vrtcu Tabor. Vrtec Vransko pa po svojih najboljših močeh pomaga in se priključuje dejavnostim šole. Vsa
leta smo uspeli prehoditi vse poti in izpolniti vse kriterije za uspešno potrjevanje
ekozastave. Rada bi se zahvalila vsem, ki
ste se nam pridružili na tej poti in verjamem, da bomo skupaj vztrajali tudi naprej.
Menim, da je program Ekošola izjemno pomemben za spodbujanje in ozaveščanje zdravega, racionalnega in
odgovornega ravnanja do okolja. Krepi
zavest, spodbuja razumevanje in ustvarjalnost, ne samo odnosa do okolja, ampak tudi do vseh tistih področij, ki gradijo in ustvarjajo naš življenjski prostor. V
šoli in vrtcu imamo mnogo priložnosti,
da učence in otroke učimo spoštljivega
in odgovornega odnosa ter zdravega
načina življenja. Vse te izzive prenašamo na starše, lokalno in širšo skupnost.
Z veseljem lahko trdim, da je bilo v tem
obdobju veliko narejenega.
Preko številnih projektov in raziskovalnih nalog smo pridobivali teoretična
znanja, ugotavljali stanje v naši okolici
ter iskali rešitve za izboljšave ter na ta
način krepili ozaveščanje in odgovoren
odnos.
Številni projekti, ki so povezani z ekovsebinami, pripomorejo k razmišljanju. Zbiralne akcije, ki potekajo vsa leta, prav
gotovo učinkovito pripomorejo k zmanjševanju odpadkov. Prav tako aktivno
sodelovanje vseh vpletenih v čistilnih
akcijah v občinah. To ravnanje se kaže
pri urejanju in skrbi za čim lepše okolje, odpadkov je iz leta v leto manj, naši
odnosi temeljijo na strpnosti, spoštovanju.
Dvignili smo ozaveščenost učencev in
staršev o pomenu ločenega zbiranja
odpadkov, uredili učilnico na prostem
ter naravoslovne poti po občini. Prav
tako smo poskrbeli za ureditev okrasnega in zelenjavnega vrta ter za prijazno
in čisto okolico šole ter prijetno urejene
prostore v šoli. To pa še ni vse. Trudimo
se, da ustvarjamo sproščeno, delavno in
ustvarjalno okolje, ki temelji na medsebojnem razumevanju, priznavanju drugačnosti, sodelovanju, povezovanju. Le
na ta način lahko ustvarjamo pogoje za

odgovorno ravnanje, sprejemanje vrednot ter sodelovalno delovno klimo, ki
naše otroke bogati in jih uči ter pripravlja
za življenje.
Ponosni smo na to, da Občina Vransko
posebno skrb in pozornost namenja
tudi okolju, kar je še posebej dragoceno
za uresničevanje zastavljenih ciljev naše
ekošole. Vsi smo navdušeni, ker je bila
naša občina med prvimi pri prehodu na
ogrevanje z biomaso, tako v kraju kot
v šoli, med prvimi pri izgradnji čistilnih
naprav, ki se odpirajo tudi po zaselkih.
Posebni smo tudi, ker pri nas stoji inovacijski center za razvoj alternativnih
virov energije. Ob zavedanju in z uresničevanjem cilja, da bi mlajšim rodovom
prepustili zdravo in energetsko varčno
okolje, si je občina prislužila številna
priznanja. K nekaterim smo posredno
pripomogli tudi mi. V letu 2009 je Občina Vransko postala zmagovalec akcije
»Zemljo so nam podarili otroci«, zato je
prejela naziv najbolj zelene občine. Leta
2012 pa je prejela naziv »Planetu Zemlja
najbolj prijazna občina« ter isto leto še
posebno nagrado komisije za primere
dobrih praks v energetski učinkovitosti
na natečaju »En. občina 012«.
V tem obdobju se je pokazala odgovornost do ravnanja z okoljem. Pohvalimo
se lahko z lepimi in čistimi prostori, lepo
urejeno in prijazno okolico ter s strpnimi
in spoštljivimi medsebojnimi odnosi.
Dviguje se zavest za zdrav način življenja v zdravem in čistem okolju. Vse spremembe so sistematične in se ne zgodijo
čez noč. Menim, da smo veliko postorili.
S pomočjo različnih znanj učenci dobivajo vedno nove priložnosti za reševanje
izzivov v vsakdanjem življenju. Ponosna
sem, da smo vztrajali.
»Podajmo roko materi Zemlji« je bil
naslov enega izmed mnogih projektov,
preko katerih smo krepili zavest, osvajali znanja, nova spoznanja, pridobivali
izkušnje ter se učili prijaznega ravnanja.
Želimo, da je to spodbuda vsem ostalim
šolam.
Če želi šola učence naučiti odgovornega
ravnanja, s katerim bodo prispevali k trajnostnemu razvoju, je vključitev v projekt
Ekošola prav gotovo pravi izziv in nova
priložnost za krepitev zavesti do vsega,
kar nas obdaja, in do nas samih. Zavedajmo se, da nam je narava podarjena
v upravljanje, zato smo zanjo odgovorni. Da jo bomo lahko ohranili in zapustili
prihodnjim rodovom, jo moramo ljubiti,
spoštovati ter negovati.

Zgodilo se je ...
10. OBLETNICA DOMOZNANSKEGA ODDELKA
MEDOBČINSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE ŽALEC
V ponedeljek, 26. septembra 2016, smo
v Medobčinski splošni knjižnici Žalec s
slovesnostjo zaznamovali 10. obletnico
odprtja in s tem organiziranega delovanja domoznanskega oddelka.
Ob jubileju smo pripravili bogat kulturni
program, v katerem so se predstavila
društva iz Spodnje Savinjske doline. Tako
so v programu, ki ga je povezovala Jolanda Železnik, direktorica Medobčinske
splošne knjižnice Žalec, sodelovali: godba Liboje, ki je z melodijo privabljala ljudi
v dvorano, glasbena skupina M.J.A.V.,
Savinjski rogisti, Folklorna skupina Vransko, Braslovški Ajnzarji, plesna skupina
Mavrica, MPZ Karel Virant in dramska
skupina Teloh, ki deluje v sklopu Kulturnega društva Ivan Cankar Tabor.
Karmen Kreže, vodja domoznanskega
oddelka Medobčinske splošne knjižnice
Žalec, je v svojem govoru predstavila
delovanje in dejavnosti domoznanskega
oddelka v teh desetih letih. Poudarila je,
da domoznanski oddelek Medobčinske
splošne knjižnice Žalec obsega območje
šestih občin: Občino Braslovče, Občino
Polzela, Občino Prebold, Občino Tabor,
Občino Vransko in Občino Žalec. Svoje
prostore ima v Občinski knjižnici Žalec, ki
je tudi osrednja knjižnica za vse preostale
enote.
Do zdaj smo obdelali 2123 izvodov monografskih publikacij in 65 naslovov serijskih
publikacij, ki so tako ali drugače vezane
na območje Spodnje Savinjske doline.
Imamo bogato zbirko starih razglednic
tega območja. Hranimo in zbiramo tudi
raziskovalne naloge vrtcev in osnovnih
šol žalske občine. Hranimo in zbiramo
ves pisni material, ki se navezuje na ob-

močje Spodnje Savinjske doline (vedute,
načrti, zemljevidi, koledarji, zapisniki, letaki, vabila, fotografije, glasila osnovnih
šol in podjetij, časopisni članki, plakati,
promocijsko gradivo zavodov, podjetij,
društev in organizacij, zgoščenke, DVDji, fotografije …). Hranimo tudi mape s
predstavitvenimi podatki vidnejših Spodnjesavinjčanov oz. domoznancev in z informacijami s področja njihove ustvarjalnosti, zapuščino pesnice Mete Rainer in
del zapuščine skladatelja Friderika Širce
– Rista Savina, slikarja Doreta Klemenčiča
– Maja, botaničarke Ljerke Godicl, pisatelja Daneta Debiča ter pesnice Neže
Maurer, del delovne zapuščine žalskega
in petrovškega trgovca Antona Vodenika
in del delovne zapuščine geografa Milana Natka.
Zelo veliko delamo za promocijo in
pomen domoznanstva Spodnje Savinjske doline. Poleg raznih razstav in
drugih domoznanskih prireditev v vseh
enotah Medobčinske splošne knjižnice
Žalec aktivno sodelujemo z vnašanjem
gesel v spletni biografski leksikon celjskozasavski.si. Vnašamo tudi zgodbe na
portal Kamra. Leta 2013 smo začeli redni
mesečni projekt Utrip domoznanstva, v
sklopu katerega je vsak prvi ponedeljek v
mesecu namenjen predstavitvi lokalnega
društva, organizacije ter posameznikov iz
Spodnje Savinjske doline. Domoznanski
oddelek Medobčinske splošne knjižnice
Žalec se je predstavil na treh predavanjih
kot primer dobre prakse, in sicer na 1. festivalu domoznanstva Domfest v Osrednji
knjižnici Srečka Vilharja Koper leta 2009,
na srečanju domoznancev slovenskih
splošnih knjižnic v Narodni in univerzitetni knjižnici leta 2015 ter septembra letos

na posvetovanju Zveze bibliotekarskih
društev Slovenije v Mariboru.
Na koncu je Karmen Kreže poudarila:
»Tudi mi, ki delujemo v tem trenutku,
v tem okolju, smo oz. bomo del domoznanstva, zato pozivamo vse, da skrbno čuvamo ta kolektivni spomin. Samo z
našimi prispevki bo ta bogatejši in vrednejši. Želimo si, da bi nas posamezniki,
društva, podjetja, šole, zavodi in drugi,
ki pripravljate in izdajate najrazličnejše
brošure, časopise, biltene, vabila ipd.,
o njihovem izidu obvestili ali pa nam jih
mogoče poslali. Tako vaše publikacije ne
bodo prezrte oz. ne bodo šle mimo nas,
njihova vsebina pa bo dostopna širši javnosti.«
Uspešnemu delu do zdaj in še naprej pa
sta v svojem govoru zaželela vse dobro
tudi župan Občine Žalec Janko Kos in
koordinatorica izvajanja posebnih nalog
osrednjih območnih knjižnic v Narodni in
univerzitetni knjižnici Milena Bon. V avli
Doma II. slovenskega tabora Žalec pa je
gostom naredil spominski odtis motiva
Hmeljske princese avtorja Adija Arzenška
spoštljivi naslednik črne umetnosti Mojster Janez.

Tekmovali tudi člani PGD Prekopa
V nedeljo, 18. septembra, smo se člani
in članice PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik
udeležili članskega tekmovanja GZ Žalec
v Levcu. Tekmovali smo v vaji z motorno
brizgalno, vaji razvrščanja ter štafetnem
teku na 400 m. Člani A so se uvrstili na
13. mesto, članice B pa na 6. mesto.

Čeprav ni bila zmaga, je dobra uvrstitev
na tekmovanju lepo poplačilo za ves
vloženi trud in delo. Brez težav lahko
rečemo, da so zmagovalci prav vsi, ki so
sodelovali, kajti v trenutkih, ko je pomoč
gasilcev najbolj potrebna, se ta spremeni v sodelovanje in solidarnost, gasilci in

gasilke pa nastopijo enotno kot eden.
Čestitke ter veliko športne sreče in
znanja vsem tekmovalnim enotam tudi
naprej.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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ZKTŠ

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

ABONMA 2016/2017
OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 12. november 2016, ob 10. 00

sobota, 19. november 2016, ob 19.30

HOP V PRAVLJICO

TRIKRAT DA

igrano-lutkovna predstava za otroke od 3. leta starosti

romantična komedija

KD Smeško

Ta bol’ teater Kranjska Gora
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Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

TIC VRANSKO
Schwentnerjeva hiša
Delovni čas:
PO 10.00-14.00
TO 10.00-14.00
SR 10.00-14.00
ČE 12.00-16.00
PE 10.00-14.00
SO 10.00-12.00

TIC Vransko I Vransko 25
S www.zkts-vransko
E zkts.vransko@gmail.com
T 041 919 829

I
NOVO V NOVEMBRU
I
I • nakit
I
I
I
I
I
I
• adventni aranžmaji
I
I Marjetka Kapus,
dopolnilna dejavnost na kmetiji
I
I
I
I
I
I
I • klobase s hmeljem
I Kmetija Laznik,
I dopolnilna dejavnost na kmetiji
I
I
I
I
I

ZKŠT

PRAZNUJ ROJSTNI DAN
V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 EUR (DDV vštet v ceno)
* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 EUR (DDV vštet v ceno)
CENA VKLJUČUJE:
- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve
- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja)
- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane
- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h, se cena poveča za 30 %
Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10

TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV
(začetni/nadaljevalni)
s plesno šolo Plesni mojster.
Tečaj bo potekal ob ponedeljkih ob 20.00 v
Športni dvorani Vransko (plesna dvorana) in bo obsegal
8 vaj po 75 minut.
Cena je 40 eur/osebo. Pričnemo 21. novembra 2016.
Prijave in informacije na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.
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Knjižnična stran

V NOVEMBRU NAPOVEDUJEMO:
•
•
•
•
•

v sredo, 2. 11.: začetek bralnega projekta za predšolske otroke Tudi mali Savinjčani berejo
v torek, 8. in 22. 11., ob 10.30 v Našem domu: Bralna ura s stanovalci
v torek, 8. 11, ob 18.00: Predavanje Kate Lastro - ZELIŠČARNA
v torek, 15. 11, ob 18.00: Pravljična ura s poustvarjanjem
20. 11., na dan slovenskih splošnih knjižnic: začetek bralnega projekta Savinjčani beremo
Vabljeni!
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ZGODILO SE JE ...
KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE
Vsako leto, prvi četrtek v oktobru, pripravimo kot vrhunec bralnih srečanj po domovih za starejše skupno druženje
stanovalcev Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Polzela in Našega doma Vransko. Letošnja prireditev,
že 11. po vrsti, se je odvijala v prenovljeni avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu. Kulturni program so pripravili
učenci mlajše gledališke skupine Osnovne šole Petrovče, ki so pod mentorstvom Sonje Rebernik odigrali predstavo
Kdo je napravil Vidku srajčico. Program so s petjem in z deklamacijami nadaljevali še varovanci sami, v žalski knjižnici
pa je na ogled postavljena tudi razstava njihovih ročnih del. Dogodek je povezovala direktorica Medobčinske
splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik, zbrane so pozdravili župan Občine Vransko Franc Sušnik, podžupanja
Občine Žalec dr. Hana Šuster
Erjavec, podžupan Občine Polzela
Igor Pungartnik in podžupan
Občine Tabor Ludvik Miklavc. Za
pogostitev je poskrbela zeliščarica
Fanika Burjan, ki vsako leto
razveseli s čajem in sadnim kruhom.
Za majhno pozornost in spomin, ki
ga varovanci odnesejo s sabo, sta
poleg knjižnice letos poskrbela še
dva sponzorja: Založba Družina
in podjetje DM Drogerie Markt iz
Ljubljane. Zadovoljni in srečni so
se varovanci poslovili. Za eno leto.
Ko bo spet prišel dan, namenjen le
njim.
KAM PO POMOČ, KO NE SLIŠIM VEČ …, petek, 7. oktobra 2016
Zanimivo predavanje Sibile Čater in Milana Zupanca iz Društva gluhih in naglušnih Celje nam je, čeprav maloštevilnim
poslušalcem, odgovorilo na številna vprašanja, ki se nam lahko porajajo ob zaznavi, da ne slišimo več kot smo
nekoč. Kako priti do slušnega aparata, na kaj moramo biti pozorni pri njegovi izbiri, kakšni tehnični pripomočki
za premagovanje komunikacijskih ovir so na voljo … Če ste predavanje morda spregledali, vam bodo v društvu z
veseljem pomagali na tel. 03 49 30 202 ali po e-pošti: dgn.celje@guest.arnes.si.

Knjižne novosti
Odrasli
• Juhant, M.: Pogovori
• Galimberti, U.: O ljubezni
• Kovačič, L.: Kristalni čas
Mladina
• Catozzella, G.: Nikoli ne reci, da te je strah
• Karlovšek, I.: Teci!
• Gombač, Ž.: NK Svoboda

•
•
•
•
•
•
•

Štampe Ž., B.: O kuri, ki je izmaknila pesem
Svetina, P.: Kako je gospod Feliks tekmoval s
kolesom
Bergant, P.: Božično darilo za jelenčka Rudija
Soklič, K.: Šivilja Ajda
Friester, P.: Sovica Jokica in blu-blu
Podgoršek, M.: Trije traktorji in koza
Poppelmann, C.: Najmogočnejši vladarji

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. OKTOBER 2016

Številka 60/2016

VSEBINA

AKTI

AKTI

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto
2016

1. ODLOK o rebalansu proračunu Občine Vransko za leto
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/2011- ZJF UPN4 uradno
prečiščeno besedilo in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 53/10, 17/2010 in Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) je
Občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji dne 25. 10. 2016
sprejel

2. ODLOK o načinu opravljanja obveznih gospodarskih
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine
Vransko
3. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017
4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2017
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence
v občini Vransko za leto 2017

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2016
1. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)

RAZPISI

Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2016 (Občinski Informator - Uradne objave
Občine Vransko, št. 52/2015 z dne 23.12.2015) tako, da se
glasi:

6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2017

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:

7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2017

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno
varstvenih
programov in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2017

Skupina/Podskupina kontov

9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017
10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017
ZAPISNIKI
11. ZAPISNIK 13. redne seje občinskega sveta
OBJAVE
12. PISMO Urada Vlade RS za komuniciranje o begunski
problematiki

1|Stran

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

Rebalans
proračuna 2016
v EUR
2.632.672
2.186.289
1.855.374
1.544.714
251.510
54.650
4.500
330.915
124.175
2.700
540
3.500
200.000
8.883
0
8.883
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

0
0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

404.200
404.200

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
12
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.562.146
701.667
160.083
24.370
459.014
20.200
38.000

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

980.501
35.368
523.995

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

826.428
826.428

71.281
349.857

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

53.550
36.760

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

70.526
70.526

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

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

Rebalans
proračuna 2016
v EUR

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

292.383
292.383
292.383

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

359.792
359.792
359.792

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

3.117

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

- 67.409

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

- 70.526

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

72.265

2. člen
(proračunski sklad)

16.790

Besedilo 4. odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski rezervni sklad v letu 2016 predstavlja tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 17.823,72 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

0

3. člen

Rebalans
proračuna 2016
v EUR
0

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2016 (Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko,
52/2015 z dne 23.12.2015) ostanejo nespremenjene.
4. člen

0

0
0
0

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
občine »Občinski Informator - Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in
46/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 36. člena Zakona o javno-
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zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 26.
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09) in 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in
54/2016) je občinski svet Občine Vransko na 14. redni seji dne
25. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih
služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju
občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za
opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja
javnih površin na območju občine Vransko v obliki koncesije, kot
to opredeljuje Zakon o gospodarskih javnih službah.

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016
Konkretno območje izvajanja gospodarske javne službe bo
koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
6. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vse pravne in
fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste in javne površine, ki so
predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
7. člen
Storitve, ki so predmet gospodarske javne službe, so kot javne
dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba
storitev gospodarske javne službe je za uporabnike brezplačna.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA,
KONCEDENTA TER UPORABNIKOV
8. člen

Predmet gospodarske javne službe so vzdrževalna dela za
ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad
stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah,
urejanje in čiščenje javnih površin ter opravljanje drugih
komunalnih del na območju občine Vransko.

Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni,
drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi
dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v
skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati oziroma vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
gospodarske javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne
službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z
izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in
pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni
s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih
virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in
izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti predloge poslovnih načrtov, letnih programov in
dolgoročnih planov gospodarske javne službe in jih predložiti
županu in pristojnemu oddelku občinske uprave v potrditev,
pripravljati letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in
prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih se je izvajala
gospodarska javna služba ter
– obveščati pristojne organe o kršitvah.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre, ki
so predmet dejavnosti gospodarske javne službe bo koncedent
določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v
koncesijski pogodbi.

Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre
pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti
gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

9. člen

2. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Vransko
(v nadaljevanju: koncedent) določa predmet, pogoje, pravice,
obveznosti in postopek za oddajo koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest na območju občine Vransko in
oddajo koncesije za urejanje in čiščenje javnih površin na
območju občine Vransko (v nadaljevanju: gospodarska javna
služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje
gospodarske javne službe.
3. člen
Gospodarsko javno službo izvaja gospodarski subjekt, ki se mu
v skladu z veljavno zakonodajo, podeli koncesijo (v
nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji
določenimi s tem odlokom.
II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen

5. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe je območje celotne
občine Vransko.
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Obveznosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s
predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob
normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
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kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme iz
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja
izvajanja storitev gospodarske javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih
izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve
gospodarske javne službe na področju občine ter
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre
pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
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10. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev
koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve gospodarske
javne službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki
jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj ter
– uporabljati storitve gospodarske javne službe pod pogoji,
določenimi z zakonom, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in z
drugimi predpisi.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v
razmerju do koncesionarja, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Uporabnik storitev koncesionirane gospodarske javne službe se
lahko v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne
službe pritoži koncesionarju in/ali koncedentu, če meni, da je bila
storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem aktom.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
11. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba.
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VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
14. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja obvezno gospodarsko javno službo rednega
vzdrževanja občinskih cest na območju občine Vransko,
– da izvaja obvezno gospodarsko javno službo urejanja in
čiščenja javnih površin na območju občine Vransko,
v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Vransko ter
določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko
pogodbo.
Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju
bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
15. člen
Izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja koncesionar z
opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v
najemu, posesti ali jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar
izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj
račun.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje
gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA
PREPREČEVANJA
16. člen
Gospodarsko javno službo izvaja koncesionar na podlagi
podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe.
17. člen

Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju gospodarske
javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru
dokumentacije za izbor koncesionarja.

Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec podeljene gospodarske javne službe skladno s tem
odlokom.

12. člen

V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta
in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim
izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko
druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na
koncesijskem območju.

V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora
prijavitelj izkazati:
– da ne obstajajo razlogi za izključitev prijaviteljeve prijave iz
sodelovanja v postopku, skladno z določbami veljavne
zakonodaje, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje vse ostale osnovne pogoje, ekonomske in
finančne pogoje ter tehnične in strokovne pogoje, ki jih
koncedent opredeli in določi v dokumentaciji za izbor
koncesionarja za vsakokratno podelitev koncesije.

Kakršenkoli odstop od določila zgornjega odstavka bo
koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja
oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13. člen

18. člen

Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri
izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali
drugim osebam.

Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka
nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz
koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija
za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.

Obseg in vrsta zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi v
okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.

19. člen
Koncesija se podeli za obdobje 5 let.

4|Stran

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016

Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz
razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu in dokumentaciji za
izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do
izbire novega koncesionarja ali izvajalca za področje predmeta
javne službe.

XII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA ALI NAČIN PLAČILA
ODŠKODNINE ZA IZVRŠEVANJE GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OZIROMA VARŠČINE

X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI
IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA
SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE

Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se
obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na
podlagi potrjenih izvedenih storitev.

20. člen

Natančen način plačila, plačilni pogoji iz ostale modalitete
vezano na plačevanje storitev gospodarske javne službe bo
koncedent specificiral v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.

Koncesija po tem odloku se podeli v postopku sklenitve
javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva skladno s 27.
členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer z
uporabo odprtega postopka.
21. člen
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
22. člen
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o
najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan in ima najmanj tri člane.
23. člen
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta
pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski
upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni
organ odločitev o izbiri.
O izboru župan obvesti občinski svet.
24. člen
Koncesijsko pogodbo na strani koncedenta sklene župan.
25. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa
vprašanja koncesijskega razmerja.
XI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
26. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve
gospodarske javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev
koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Občine
Vransko ter drugih virov.
Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem gospodarske javne
službe druga sredstva (odškodnine, plačilo zavarovalnih škod,
ipd.), mora o njih obvestiti koncedenta in jih uporabiti za
financiranje gospodarske javne službe.
27. člen
Cenik storitev in način usklajevanja cen se določi v koncesijski
pogodbi.
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28. člen

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
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29. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni
oddelek občinske uprave v okviru danih pooblastil.
Celotna vsebina nadzora bo detajlno
dokumentaciji za izbor koncesionarja.

opredeljena

v

30. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodbe lahko opravlja tudi notranja
revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor občine.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka lahko izvaja tudi
medobčinska inšpekcija.
32. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni
oddelek občinske uprave.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in
finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
33. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom gospodarske javne službe v režijski obrat ter
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in
razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju
javnega naročanja.
34. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo in
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in
razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju
javnega naročanja.

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016
35. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim
razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja
na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in
področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija
preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki
jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in
v koncesijski pogodbi.
36. člen
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Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na
način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na
zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v
koncesionarjeve pravice.
37. člen
Vse preostale možnosti odstopa, razveze ali prenehanja
pogodbe bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor
koncesionarja, pogodbeni stranki pa jih bosta dogovorili v
sklenjeni koncesijski pogodbi.
XV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN
IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
38. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po
sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu
na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Višja sila in druge nepredvidene izredne okoliščine bodo
konkretizirane v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in
v koncesijski pogodbi. Prav tako bo koncedent v dokumentaciji
za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi opredelil tudi vse
preostale medsebojne obveznosti in pravice iz naslova višjih sil
in nepredvidenih izrednih okoliščin.
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XVI. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku se prične
najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 441/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 6. člena 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 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
30/2013 in 35/2013) ter 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je Občinski svet
Občine Vransko na 14. redni seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje občine Vransko za leto 2017
1.
Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je 5% višja kot v
letu 2016 in znaša na območju občine Vransko 853,60 EUR/m².
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne
gradbene cene za m² stanovanjske površine.

39. člen

3.

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki
bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v
takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe
nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le
na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati
spremembo koncesijske pogodbe.

Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in se lahko med letom valorizira v skladu z indeksom
rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji,
ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za
enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu
spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske
pogodbe.

4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4260/2016/01
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15-ZUUJFO), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 124/08) ter 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je občinski svet Občine Vransko
na 14. redni seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Vransko za leto 2017
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko v letu 2017 je
za 5% višja kot v letu 2016 in znaša 0,005307 EUR/m2.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1.
2017.
3.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4261/2016/01
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence
se zagotovijo z odlokom o proračunu Občine Vransko za leto
2017.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 1223/2016
Vransko, 25. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Uradni list RS 14/2010) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v občini Vransko za leto 2017
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov
ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
2. Namen in cilj javnega razpisa

5. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2017
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. in 16. člena statuta
Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko št. 21/12, 46/15 in 54/16) in Pravilnika o
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur.l.
RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na 14. redni
seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko v letu 2017
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v občini
Vransko se za leto 2017 določi v naslednji višini:





150,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
250,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
350,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
400,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.
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Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo
naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev
oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so
registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije,
vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko
za leto 2017 presega vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter
vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago javnega
razpisa
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma
iz sredstev proračuna za leto 2017 namenjeno 7000,00 €.
4. Objava javnega razpisa
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko (www.vransko.si) in v Uradnih objavah Občine
Vransko.

17

Številka 60/2016 – 28. 10. 2016

URADNE OBJAVE Občine Vransko

5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11.
2016, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v
Občini Vransko za leto 2017« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
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3. Višina sredstev razpisa

7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.
8. Informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na
spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda
za kulturo, turizem in šport Vransko, tel. 03 703 12 11 ali po epošti: suzana.felicijan@vransko.si.
Številka: 4302-04/2016-05
Vransko, 28. 10. 2016

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šport starejših,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2017
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 14/10) Občina
Vransko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Vransko v letu 2017

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je na
voljo 33.799,50 EUR.
4. Objava javnega razpisa
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani
Občine Vransko in v Uradnih objavah Občine Vransko.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Vransko, na povezavi: http://www.vransko.si/aktualni-javnirazpisi-narocila-in-objave/
5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30. 11.
2016, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE
ODPIRAJ »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa 2017« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni
strani kuverte.
6. Izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 45
dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

1. Predmet in ciljne skupine javnega razpisa

7. Dodatne informacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v občini Vransko v letu 2017.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 03 703 28
15 ali po e-pošti rudi.pusnik@vransko.si.

Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja
letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

Številka: 4302-03/2016-08
Vransko, 28. 10. 2016

– imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na
njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v
športu,
– delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na
javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco
članstva in evidenco udeležencev programov,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini,
2. Namen in cilj javnega razpisa

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2017
Na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na območju
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov
in programov drugih društev na območju občine
Vransko v letu 2017

Sofinancirajo se naslednje vsebine programov:
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1. Predmet javnega razpisa
so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje
nalog/programov na področju socialnega varstva in programov
drugih društev, organizacij in zvez za leto 2017.
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku
o proračunu Občine Vransko za leto 2017 zagotovila sredstva v
višini 7.950,00 EUR:
A. podprogram 18049001 - programi veteranskih
organizacij 500,00 EUR;
B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih
skupin 2.250,00 EUR;
C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih
skupin 5.200,00 EUR, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno
ogroženih otrok 1.100,00 EUR,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot
podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije,
društva za vrednote NOB ipd);
B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za
izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za
tretje življenjsko obdobje ipd);
C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno
in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM);
C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali
drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Vransko in
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki,
ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge
pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine
Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo
slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.);
C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave občanov.
3. V letu 2017 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje
naloge in programe:
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in
organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih
otrok;
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje,
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso
aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte
kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja,
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področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati
naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni
povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-inobjave/.
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. da
delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o registraciji
društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je
19
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu
2016, potrjeno na ustreznem organu društva; (v kolikor še ni
potrjeno, potem za leto 2015)
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2017;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o
številu članov društva, seznam članov z območja občine
Vransko ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov
posredovati naslednje podatke:

morajo

predlagatelji

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani
učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih
elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu
področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga
ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko
oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz občine Vransko;
- vključenost članov iz občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z
okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov
je 30. 11. 2016, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na
naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe drugih društev 2017«
z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po
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zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na razpis
in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če
ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku
pet dni od prejema dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom
zavržejo.
Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu
razpisa obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v roku 45 dni
po datumu, ki je določen za predložitev vlog. Po preteku
pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe
o sofinanciranju.
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9. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel.
03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si
Številka: 4302-05/2016-05
Vransko, 28. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Javni razpis za sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017
Na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na območju
Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) objavlja Občina Vransko

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje društev s področja kmetijstva
v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja
kmetijstva v letu 2017.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v
občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti,
izvedene v letu 2017.
2. Razpisana sredstva

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– seznam članov društva iz občine Vransko,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni finančno ovrednoten program dela,
– izjava o točnosti navedenih podatkov,
– izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel
državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.
5. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali
pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah,
opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na
prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis za
sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2017«, na naslov:
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 2016, do
12. ure.
6. Rok za objavo izida javnega razpisa
Odpiranje vlog bo izvedeno 1. 12. 2016. Prispele vloge bo
obravnavala komisija, imenovana s strani župana.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni
od dneva odpiranja prispelih vlog.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se
uredijo s pogodbo.
Številka: 4302-06/2016-04
Vransko, 28.10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

10. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017
Občina Vransko vabi vse zainteresirane lovske družine, da
oddajo svojo vlogo za prijavo na

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2017 v okviru
postavke »11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva«,
zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave
Občine Vransko št. 10/2011).

3. Pogoji za pridobitev sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in drugih
kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem želimo
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
upravljanju z divjadjo in loviščem in preprečevanju škod na
kmetijskih zemljiščih.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja
kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju občine Vransko,
– sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani člani
iz občine Vransko,
– sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena
na območje občine Vransko in je v interesu Občine Vransko.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga
na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana.
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani vlagatelji na
spletni strani Občine Vransko, na povezavi
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/

Občina Vransko bo v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu do
višine 767,90 €.
NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z Javnim razpisom
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo v letu 2017, ki je bil objavljen dne 28. 10. 2016 v
Uradnih objavah Občine Vransko št. 60/2016, na spletni strani
Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Občine.
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Vloga mora biti izpolnjena čitljivo.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO POGODBO
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora vlagatelj
pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na spletnem
naslovu http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-inobjave/
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno
oznako na sprednji strani:
- ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2017;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti na naslov: OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59,
3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.
ROK ZA ODDAJO VLOGE je 14. 11. 2016 do 10. ure.
POSTOPEK ZA IZBOR
Vloge se bodo odpirale po končanem javnem razpisu, to je 14.
11. 2016 ob 11. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo pregledala
tričlanska komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
Po odprtju se vloga pregleda in ugotovi ali je popolna. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja pisno pozove k njeni dopolnitvi. Rok za
dopolnitev vloge je največ 8 dni od dneva prejema poziva za
dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga in dopolnitev vloge
ponovno pregledata. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedem
roku ne dopolni v celoti, se zavrže. Prav tako se zavrže tudi
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.
Komisija bo najkasneje v roku 15 dni od zaključka javnega
razpisa predlagala upravičence. O izbiri upravičencev bo
odločeno z odločbo. Vlagateljem neodobrenih vlog se izda
odločba o zavrnitvi.
Pogodba o sofinanciranju se sklene najkasneje v osmih dneh od
dokončnosti odločbe o izbiri upravičenca. Če v tem roku ne pride
do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlogov, ki so na strani
upravičenca, odločba o izboru upravičenca za posamezno
lovišče preneha veljati.
Številka: 4302-02/2016-04
Vransko, 28. 10. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
11. Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta

ZAPISNIK
13. redne seje občinskega sveta
ki je bila v torek, 20.9.2016, 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za
razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar,
Marjan Pečovnik, Jože Matko, Vid Križnik, Alenka Lebeničnik, Ervin
Pepel, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Sonja Cencelj in Ivan
Kokovnik (od 20.05)
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- občinska uprava:
- Franc Sušnik župan, Marija Jerman in Mateja Godler
- opravičeno odsotni:
- OŠ Vransko-Tabor, Majda Pikl
- mediji: /
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 157
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 13. redne
seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine
Vransko za leto 2016
4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljavitvi
sklepa 33/13
5. Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124
Ropasija-Vransko
6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje
programov kulture za leto 2017
7. Sprejem Letnega programa športa in Meril za vrednotenje
programov športa za leto 2017
8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto
2016/2017 za vrtec Vransko
9. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne
knjižnice Žalec
10. Premoženjsko pravne zadeve
10.1. Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova
11. Razno
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je glasovanje
za potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko z dne 21.6.2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 158
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 12. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016 v
predloženem besedilu.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili naslednji
svetniki:
a) Marjan Pečovnik:
- Kakšna je možnost sanacije ceste oziroma javne poti JP 992 621
Trg-Gorica-Briše-Kočar?
Župan je odgovoril, da je s stanjem na tej relaciji seznanjen, v
pripravi je prometna signalizacija, ki bo označila trenutno situacijo,
kdaj bo možnost sanacije omenjene ceste, se še za enkrat ne ve.
- Kakšne so novosti v zvezi s projektom LIDL in izgradnjo suhega
zadrževalnika?
Župan je odgovoril, da projekt za suhi zadrževalnik poteka naprej, v
zvezi s projektom LIDL so neuradno obvestili, da zaradi neugodne
geološke sestave tal odstopajo od projekta, na uradno obvestilo o
odstopu od projekta se še čaka. Po prejemu pisnega obvestila, se
bo sklep o pričetku postopka za pripravo OPPN za del območja
ČE02-4/1- poslovno logistični center Vransko, preklical.
b) Anica Jagodič:
- Kako se bo uredila problematika v zvezi s prehitro vožnjo na cesti
JP 992 801 Prekopa-Blate-Podlog mimo kmetije Dolenc na naslovu
Prekopa 1, glede na to da je bila s strani gospoda Dolenca na ta
problem ponovno opozorjena?
Župan je povedal, da je v naslednjih dneh sklican sestanek Vaškega
odbor Prekopa, na katerem je omenjena problematika ena izmed
točk dnevnega reda. V primeru, da bo na sestanku sprejet sklep o
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postavitvi hitrostnih ovir na omenjeni lokaciji, bo zadeva tudi
realizirana.

1. Sklepa o podaljšanju trase obnove LC 490 124 Ropasija
Vransko v dolžini cca 200 m. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

c) Ksenija Rovan Krivec:
- Kdaj se bo pričela izgradnja kanalizacije v Brodeh in ali se bo
gradila za celotno naselje ali samo za novo naselje nad graščino?
Podala je tudi pobudo za postavitev koša za smeti na odcepu pri
prvem izvozu iz AC v smeri proti Vranskem, kjer je zaradi večjega
ustavljanja udeležencev v prometu posledično veliko smeti.
Župan je odgovoril, da je bila uvedba v delo za izgradnjo kanalizacije
v Brodeh že narejena, z deli se naj bi pričelo v ponedeljek
26.9.2016, za enkrat naj bi se gradilo samo za novo nastalo naselje
nad graščino, za ostalo naselje pa še trenutno ni finančnega vira.
Pobuda za postavitev koša se bo realizirala.
- Kakšne so novosti v zvezi z izgradnjo mostu čez Bolsko na JP 916
022 Čeplje - AMZS Poligon ?
Župan je odgovoril, da je uvedba v delo že bila, z deli se naj bi
pričelo prav tako v ponedeljek 26.9.2016, izvajalec pa je GP Žalec
d.o.o..

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 162
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o podaljšanju
trase obnove LC 490 124 Ropasija Vransko v dolžini cca 200 m
v predloženem besedilu.
2. Sklepa o sofinanciranju obnove cestnega priključka do
Gasilskega doma Tešova. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

č) Sonja Cencelj:
- Podala je pobudo, v zvezi s potrebo po čiščenju oziroma sečnji
drevja ob cestišču LC 490 112 Prapreče – Lipa in pobudo za
izboljšanje vidljivosti na cestišču v Merinci (Jeronim) na relaciji od
stanovanjskega objekta Jeronim 57 do stanovanjskega objekta
Jeronim 39A v smislu sečnje oziroma skrajšanju obcestnega drevja.
Župan je odgovoril, da bodo pobude posredovane koncesionarju, v
kolikor se bodo lastniki strinjali se bo to tudi izvedlo.
K točki 3 Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju
Občine Vransko za leto 2016
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je Občinski svet
seznanila s Poročilom o polletnem poslovanju Občine Vransko za
leto 2016, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sklep št. 159
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom o
polletnem poslovanju Občine Vransko za leto 2016 v
predloženem besedilu.
K točki 4 Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in
razveljavitvi sklepa 33/13
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala obrazložitev,
nato je odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Alenka
Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o sprejemu Sklepa o prenehanju
veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljaviti sklepa 33/13: 10 glasov ZA, 1
glas PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta :
Sklep št. 160
Občinski svet Občine Vransko sprejme na podlagi 5. odstavka
ZPNačrt Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni
širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št.
333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa
(Uradne objave občine Vransko št. 29/13) v predloženem
besedilu. Sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Sklep št. 161
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o razveljavitvi
Spremembe sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč
na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o.
Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa (Uradne objave občine Vransko št.
33/13) v predloženem besedilu. Sklep se objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
K točki 5 Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124
Ropasija-Vransko
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Jože Matko, ki je predlagal sprejem dodatnega
sklepa in sicer, asfaltiranje dela ceste JP 992 601 Brode-Tešova.
Župan je podal
obrazložitev, da za realizacijo predlaganega
dodatnega sklepa žal ni finančnih zmožnosti, zato je sklep zadržal.
Sledilo je glasovanje o sprejemu:

Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 163
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
obnove cestnega priključka do Gasilskega doma Tešova v
predložnem besedilu.
3. Sklepa o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar –
Tešova. 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 164
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
rekonstrukcije JP 916 361 Grabnar – Tešova
4. Sklepa o sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov – Gotar
Franc, Pečovnik Drago, Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan
Pavel in Čvan Milan v skupni vrednosti cca 10.000€. 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 165
Občinske svet Občine Vransko sprejme Sklep o sofinanciranju
izgradnje hišnih priključkov – Gotar Franc, Pečovnik Drago,
Orehovec Romana, Pikl Alojz, Vadlan Pavel in Čvan Milan v
skupni vrednosti cca 10.000€.
K točki 6 Sprejem Letnega programa kulture in Meril za
vrednotenje programov kulture za leto 2017
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval svetnik Vid Križnik. Sledilo je glasovanje o sprejemu
Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture
za leto 2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep št. 166
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program športa v
občini Vransko za leto 2017 v predloženem besedilu.
Sklep št. 167
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2017 v
predloženem besedilu.
K točki 7 Sprejem Letnega programa športa in Meril za
vrednotenje programov športa za leto 2017
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o sprejemu Letnega programa
športa in Meril za vrednotenje programov športa za leto 2017: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da sta bila sprejeta:
Sklep št. 168
Občinski svet Občine Vransko sprejme Letni program športa v
občini Vransko za leto 2017 v predloženem besedilu.
Sklep št. 169
Občinski svet Občine Vransko potrdi Merila za vrednotenje in
izbor programov športa v občini Vransko za leto 2017 v
predloženem besedilu.
K točki 8 Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto
2016/2017 za vrtec Vransko
Župan poda obrazložitev in odpre razpravo v kateri nihče ne
sodeluje. Sledilo je glasovanje o potrditvi sistemizacije delovnih mest
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za šolsko leto 2016/2017 za vrtec Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 170
Občinski svet Občine Vransko potrdi sistemizacijo delovnih
mest v OŠ Vransko – Tabor, Vrtec Vransko za šolsko leto
2016/2017 v predloženem besedilu.
K točki 9 Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske
splošne knjižnice Žalec
Župan poda obrazložitev, nato odpre razpravo v kateri sodeluje
svetnik Vid Križnik. Sledilo je glasovanje o podaji soglasja k
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 171
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k imenovanju
Jolande Železnik za direktorico Medobčinske splošne knjižnice
Žalec v predloženem besedilu.
K točki 10 Premoženjsko pravne zadeve
K točki 10.1 Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem
Občine Vransko za leto 2016
K točki 10.2 Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o.
Tešova
Župan je podal obrazložitev za oba predloga sklepov skupaj, nato je
odprl razpravo v kateri je sodelovala svetnica Alenka Lebeničnik.
Sledilo je glasovanje o:
1. Dopolnitvi Letnega načrta s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 172
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem občine Vransko za leto 2016
v predloženem besedilu.
2. Ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 173
Občinski svet Občine Vransko sprejme Sklep o ukinitvi javnega
dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova v predloženem besedilu.
K točki 11 Razno
Župan je na postavljeno vprašanje svetnika Jožeta Matka podal
informacijo glede odmerjanja lokalnih cest. Povedal je, da je v občini
je veliko takšnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih vzporedno
pa poteka javno dobro, ki ga občani koristijo, zato je potrebno urediti
ustrezne menjave zasebnih zemljišč z javnim dobrim. V letošnjem
letu potekajo odmere cest v Brodeh, Čepljah, Prekopi in na
Limovcah, se bodo pa sredstva za ureditev odmer oziroma menjavo
zemljišč, planirala tudi v proračunu za leto 2017.
Seja je bila zaključena ob 21.30.
Številka: 0320/2016
Vransko, 20. 9. 2016
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBJAVE
12. Pismo Urada Vlade RS za komuniciranje o begunski
problematiki

skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro
predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti
in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo
pokazali, da lahko na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih
razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav,
ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način
sobivanja. Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v
katerem živimo, je ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si
vseskozi prizadeva tudi za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih
rešitev na evropski ravni, ki bi pripomogle k učinkovitemu
obvladovanju migracij, ter solidarno prevzema del odgovornosti v
okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar
pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati.
Pričakujemo lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo
ves čas in da se bo njihovo število v prihodnje še povečevalo.
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več
različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni
predvsem v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z
organizacijskimi ukrepi migrantom, ki bodo prišli na območje naše
države, zagotovili ustrezno oskrbo in obravnavo v skladu z
nacionalno in mednarodno zakonodajo.
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred
ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še
posebej pa na obmejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno
zato, ker ne želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko
mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo
reševati na čim bolj kontroliran način.
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemnoregistracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da
migranti, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med
obravnavo ostanejo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj.
Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število
migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje,
tako povečalo, da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih
policijskih enotah. Centri bodo začasne narave, zaprtega tipa in
vseskozi pod nadzorom policije. Migranti bodo v centru največ do 72
ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.
Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer
se bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v
center in iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor
nad migranti ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. V
centrih bo zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko
pomoč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez
spremstva.
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas
ohranjati ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po
domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega
prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do
večjega obsega nezakonitih migracij na našem ozemlju ne bi prišlo,
predstavniki pristojnih državnih organov pa so v stalnem stiku s
predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti.
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in
naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki
ste prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.
Urad Vlade RS za komuniciranje

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom
migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in
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Šestošolci obiskali Olija na Goričkem
V četrtek, 13. 10. 2016, smo šestošolci
odšli na ekskurzijo na Goričko. Ogledali smo si grad Grad na Goričkem,
obiskali Doživljajski park in Geološki
muzej Vulkanija ter se peljali z brodom po reki Muri.
Pot je bila dolga in zanimiva. Ko smo
končno prišli do gradu, smo pomalicali. Kljub krajšemu ogledu gradu Grad
je bil le-ta zelo zanimiv, saj smo izvedeli veliko stvari. Naslednja postaja naše
strokovne ekskurzije je bil Doživljajski park Vulkanija, ki smo se ga najbolj

veselili. Na sodobni interaktivni mizi
smo najprej spoznali glavne geološke
značilnosti Zemlje, predvsem iz sveta
vulkanov in kaj nam življenje z vulkani
prinaša. Ogled je bil izdatno podprt z
interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami, za kar je bil zaslužen krtek Oli,
ki nas je vodil skozi lavino cev vse do
dvigala, ki nas je popeljalo v globino
Zemljine skorje. Izvirna 3D-tehnika
nas je vodila skozi zgodovino vesolja
in nas seznanila, kaj se je dogajalo na
ozemlju, ki je danes na Goričkem.

Ekskurzijo smo zaključili na otoku
ljubezni v Ižakovcih. Ko smo prispeli,
smo si najprej ogledali kratek filmček
o büjraših (ljudje, ki so zajezili reko
Muro). Za konec smo si ogledali še
mlin na Muri in se nato še šli peljat z
brodom, ki je bil ključnega pomena za
prebivalce, da so s tem hitreje prečkali reko Muro.
Čakala nas je samo še dolga pot nazaj
domov. Ekskurzija na Goričko nam je
bila vsem zelo všeč.
Maja Pečovnik, 6. a
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Živeti z naravo, raziskovati njene
razsežnosti in se prepustiti otroški
razposajenosti, spoznati plodove narave, si pridobivati izkušnje. To je naš
navdih.

ŽIVIMO Z NARAVO

Tako smo vrtnarji vrtca Vransko čez
teden hodili v gozd. Nabirali smo
kostanj, opazovali drevesa, druge rastline, jih med sabo primerjali in raziskovali, se igrali. V četrtek, 13. 10. 2016,
smo nabrani kostanj in kostanj, ki so
ga otroci pridno prinašali od doma,
stehtali ter na igrišču vsi skupaj spekli. Sladkali smo se celo dopoldne, se
slikali po obrazu in zabavali ob glasbi.

li, prevažali v samokolnicah, rezali,
izrezovali, trebili, ločevali bučke in
kasneje pečene tudi okušali. Razvajali
smo svoje brbončice in se imeli lepo.
Te pestre dejavnosti so otroci res
doživeli, zahvala za to pa gre vsem
otrokom, staršem, vzgojiteljicam in
kuharicam.

Prav tako smo prvi teden v oktobru
trebili buče. Buče, buče, buče ... Bilo
jih je res veliko. Nosili smo jih, kotali-

Jesensko srečanje v vrtcu Vransko
Mesec oktober nas je presenetil s
hladnimi jutri in popoldnevi. A kljub
temu smo v sredo, 5. oktobra, v vrtcu
Vransko preživeli lepo popoldne, ko
smo na igrišču izvedli jesensko srečanje. Že na začetku nas je čakalo majhno
presenečanje, saj so nam strokovne
delavke vrtca zaigrale igrico Mala miška in veliko rdeče jabolko (A. H. Benjamin). Nato pa smo odšli raziskovat
po igrišču, kjer je bilo pripravljenih
več kotičkov. V enem kotičku so otroci slikali na različne formate papirja z
vodenimi barvami, v drugem smo se

posladkali s slastnimi pečenimi jabolki, v tretjem kotičku smo stiskali svež
grozdni sok in ga tudi popili. Vsi tisti,
ki jih je zeblo, pa so se lahko pogreli ob ognju, kjer se je prepevalo. Na
voljo so bila tudi plezala, tobogan,
peskovnik in za tiste bolj drzne tudi
slack line. Ura je hitro minila in postajalo je hladno, zato smo se odpravili
polni doživetij, s polnimi želodčki jabolk in sladkega soka, proti domu. Na
svidenje prihodnje leto.
Olga Slapnik

Vrtnarji vrtca Vransko
s Polono in z Lauro

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
POHOD NA KLANCE IN KLOKOČOVEC

Novo šolsko leto se je začelo in tako
tudi interesne dejavnosti na OŠ Vransko-Tabor. Konec septembra smo se
na lep sončen popoldan zbrali planinci od 1. do 5. razreda in odšli na prvi
pohod.

Med potjo čez klance in klančke smo
si ogledovali čudovito jesensko naravo, kmetije, polja, čebelnjake, gozdove in travnike, nakar smo prišli
na Klance. Prijetno presenečenje
nam je na ekološki kmetiji Pr’ Jerin pripravila Jerca. Predstavila nam
je konje in povedala, da na njihovi
kmetiji nudijo konjičkove delavnice
in jahanje konjev. Planinci so bili
nad konji in žrebičkom navdušeni, nad psički pa malo manj, saj so
nekaterim pojedli malico iz nahrbtnika. Pa nič zato. Veseli smo odšli

naprej na Klokočovec, kjer se naše
srečanje z živalmi še ni zaključilo.
Tam smo imeli bližnje srečanje s
kozami, kozli, kozlički, z ovcami,
ovni, jagenjčki in s kravami, malo
nižje pa še z oslom. Res zanimivo!
Čez Tabor smo se vrnili pred šolo.
Pohvala vsem planincem, da so uspešno prehodili tako dolgo in zanimivo pot.
Mentorice planinskega krožka

UČITELJI OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR NA MEDNARODNI KONFERENCI
SIRIKT 2016

Mednarodna konferenca SIRikt 2016
je dogodek, ki ga je letos že desetič
organiziral Zavod RS za šolstvo.
Namenjen je vsem učiteljem in ostalim pedagogom, ki jih zanima uporaba sodobne tehnologije pri pouku.
Konferenca je potekala med 6. in 7.
oktobrom v Kranjski Gori.
Letošnje konference SIRikt smo se
udeležili učitelji naše šole: Sanja Draksler, Simona Jan, Darja Korpnik, Polona Miklavc Žebovec, Miha Miklavc,
Polona Vodičar in gospa ravnateljica
Majda Pikl. Konference smo se nekateri udeležili že večkrat.

Tema letošnje konference je bila
SIRiktova desetka za učenje. Na
konferenci smo iskali odgovore
na vprašanja, kako spodbujamo
prevzemanje odgovornosti za lastno učenje, kako učence spremljamo
na poti do samostojnega in odgovornega učenja, kako nam pri tem
pomaga tehnologija, kako pri tem
vključujemo »zunanji svet«, kako
organiziramo učenje brez časovnih
in prostorskih omejitev, kako
vzpostavljamo odprta učna okolja
za samostojno učenje, kako načrtujemo odgovorno učenje s pomočjo mentorja in kakšna tehnološka
okolja so najprimernejša za to ter
kako učenci uporabljajo obstoječa
in ustvarjajo lastna orodja, okolja,
aktivnosti, gradiva za učenje.
Dosedanji SIRikti se lahko pohvalijo s plenarnimi gosti. Tudi letos jih
ni manjkalo. Nastopili so z geslom
Učenje naj bo! Z nami so delili svoje znanje in izkušnje o tem, kako
učenje predati v roke učencem, kaj
je odprto učenje, kako ustvarjati
učenje in kako narediti učenje ustvarjalno – učenje z boljšim delom,
globljim razmislekom in več sodelovanja.

Po plenarnih predavanjih smo tudi mi
predstavili naše delo: Sanja Draksler je
predstavila prispevek z naslovom Tudi
jaz zmorem!, Darja Korpnik prispevek
Gremo v računalniško!, Miha Miklavc
prispevek Priprave na LEGO FLL-tekmovanje kot odprto učenje, Polona
Miklavc Žebovec prispevek Obravnava domačega branja s pomočjo kompleta Lego Story Starter in programa
Story Visualizer ter Polona Vodičar
prispevek z naslovom Vreme nas povezuje.
Gospa ravnateljica Majda Pikl pa je
bila na povabilo Šole za ravnatelje
prisotna na ustvarjalnicah, kjer je aktivno spremljala ure, na katerih so
učenci načrtovali in soustvarjali pouk
ob uporabi IKT.
Povzetke naših prispevkov si lahko
preberete na spletni strani http://
www.sirikt.si/.
Mednarodna konferenca SIRikt je
odlična priložnost, da kot učitelj
pridobiš nova znanja sodobnega
poučevanja ob podpori novih tehnologij (računalniki, tablice, pametni
telefoni, 3D-tiskalniki ...) in z drugimi
deliš svoja znanja.

TEHNIŠKI DAN TRETJEŠOLCEV

27. 9. 2016 smo se s šolskim avtobusom peljali do avtobusne postaje
v Šempetru. Čakali smo lokalni avtobus. Ob vstopu na avtobus smo
morali dati denar za vozovnice.
Peljali smo se tako dolgo, da so me
začele boleti noge. Ustavljali smo se
zelo velikokrat, ker so vstopali in iz-

stopali potniki. Ko smo se pripeljali
na železniško postajo, smo najprej
pojedli malico. Nato je prišel gospod
Ipšek, ki nam je razkazal železniško
postajo in kontrolni stolp. Pri ogledu
tržnice smo branjevke in branjevce
spraševali različna vprašanja. Potem
smo šli nazaj na železniško postajo in

si kupili vozovnice za vlak. Z vlakom
smo se odpeljali do Polzele. Tam nas
je čakal avtobus. Najbolj všeč mi je
bil vlak. Naučil sem se, kaj delajo na
tržnici in pravila vedenja, ki tam veljajo.
Gašper Slapnik, 3. b
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V torek, 27. septembra, smo imeli tehniški dan z naslovom Promet. Najprej
smo se peljali s šolskim avtobusom
do Šempetra. Tam nas je čakal lokalni
avtobus. Na lokalnem avtobusu smo
plačali vozovnico, ki je bila vredna
1,15 evra. Na lokalnem avtobusu smo
odraslim in starejšim odstopili sedež.
Z lokalnim avtobusom smo se odpeljali do Celja, in sicer do železniške
postaje. Najprej smo pojedli šolsko
malico, potem nam je gospod Ipšek
razkazal železniško postajo. Pokazal
nam je staro lokomotivo. Nato smo
šli na tržnico, kjer smo izpolnjevali
učni list. Tam smo branjevke in branjevce spraševali, od kod so pridelki. Na koncu smo šli na železniško
postajo in si kupili vozovnico za vlak,
ki je stala 0,93 evra. Z vlakom smo se
odpeljali do Polzele, kjer nas je čakal
šolski avtobus. Peljal nas je do šole.
Všeč mi je bila vožnja z lokalnim avtobusom. Naučila sem se, iz česa je
sestavljena železniška proga.
Zala Miklavc, 3. b
V torek smo imeli tehniški dan. Ko
smo prišli v šolo, smo si vzeli sendvič, jabolko in vodo. Potem smo šli
na šolski avtobus. Peljali smo se do
Šempetra. Tam nas je odložil. Na
postaji smo si iz denarnic vzeli denar in počakali lokalni avtobus. Na
lokalnem avtobusu smo lahko stali
ali sedeli. Ko nas je lokalni avtobus
odložil na železniški postaji, smo pojedli malico. Po malici nam je gospod
Ipšek razkazal železniško postajo,
lokomotivo in kontrolni stolp. Potem
smo šli na tržnico. Na tržnici smo
rešili učni list. Po končanem delu smo
kupili vozovnice za vlak. Šli smo na
vlak. Sedela sem zraven Zale Cekin,

Klavdije Mali in Matevža Drnovška.
Všeč mi je bilo, ker sem se prvič peljala z vlakom in lokalnim avtobusom.
Naučila sem se, kako so se vozile lokomotive.
Žana Simeunovič, 3. b
27. 9. 2016 smo imeli tehniški dan. Ko
sem prišla v šolo, sem odšla v razred.
Tam sem dobila malico. Potem smo
se s šolskim avtobusom odpeljali do
Šempetra, kjer smo počakali lokalni
avtobus. Komaj sem čakala, da lahko
vstopim. Kupili smo si vozovnice. Z
lokalnim avtobusom smo se odpeljali
do Celja. Na železniški postaji nam je
načelnik razkazal vlake in nadzorni
stolp. Po ogledu železniške postaje smo odšli na tržnico. Tam smo
spraševali, kaj so prodajalci po poklicu. Potem smo si ogledali avtobusno postajo. Hiteli smo do železniške
postaje. Na blagajni sem si kupila vozovnico za vlak. Z vlakom smo se peljali do Polzele, tam smo si pogledali
manjšo železniško postajo. Od tam
smo se s šolskim avtobusom odpeljali nazaj na Vransko. Ta dan mi je bil
všeč.
Zala Krivec, 3. a
V torek smo imeli tehniški dan o
prometu. Zjutraj sem prišla v šolo.
V garderobi sem si obula copate
in šla v jutranje varstvo. Kmalu so
nas spustili v razred. Dežurni učenci so razdelili malico. Odpravili smo
se na šolski prevoz do Šempetra. V
Šempetru smo počakali lokalni avtobus, ki nas je odpeljal v Celje do
železniške postaje. Na železniški
postaji smo pojedli malico. Srečali
smo načelnika postaje. Povedal nam
je veliko novega o železniški posta-

ji. Peljal nas je v kontrolni stolp. Po
ogledu železniške postaje smo odšli na tržnico. Tam smo rešili učne
liste. S tržnice smo šli na avtobusno
postajo. Videli smo perone in si pogledali, kje stoji avtobus za Vransko.
Šli smo nazaj na železniško postajo,
kjer smo kupili vozovnice. Kmalu je
prispel naš vlak za Polzelo. Na vlaku
je bilo super. Izstopili smo na manjši
železniški postaji, tam nas je čakal
šolski prevoz.
Ajda Bogataj, 3. a
27. 9. 2016 smo šli v Celje. Najprej
sem prišla v šolo s kombijem, nato
sem šla v jutranje varstvo in se veselila našega dne. Prišla sem v razred,
kjer smo vzeli malico, saj smo se s
šolskim avtobusom odpeljali v Šempeter. Izstopili smo in počakali na lokalni avtobus, ki je kmalu prišel. Na
lokalnem avtobusu mi je bilo všeč,
ker sem lahko stala. Z njim smo se
odpeljali v Celje. V Celju smo najprej
pojedli malico, nato nam je načelnik
postaje razkazal železniško postajo.
Šli smo v kontrolni stolp in si pogledali zemljevid prog okolice Celja. Bil
je zelo zanimiv. Nato smo se sprehodili po mestu Celje. Šli smo do tržnice
in rešili učni list. Kupili smo eno
vrečko bučnic. Šli smo še na avtobusno postajo. Nato smo prišli nazaj do
železniške postaje. Tam smo kupili
vozovnico in vstopili na vlak. Šli smo
tudi v strojevodjevo kabino. Ustavili
smo se na majhni železniški postaji, kjer nas je že čakal šolski prevoz.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo videli
strojevodjevo kabino.
Pia Drolc, 3. a

Iz življenja župnije / Ne spreglejte
Obiskali smo jubilante

V poletnih mesecih (od julija do septembra) je 80. in 90. rojstni dan praznovalo večje število naših sokrajanov:
Jakob Vražič, Ana Marija Brišnik, Hedvika Felicijan, Rajko Verbovšek, Marija
Strnišnik, Majda Brinovec, Ivana Jug,
Venčeslav Roter, Sonja Ocvirk, Ljudmila
Arh, Draga Cencen in Jožefa Završnik.
Sodelavci Župnijske Karitas smo vse
obiskali na njihovih domovih. Z njimi
smo preživeli prijetne trenutke ob
druženju in pogovoru. Nekaj obiskov
smo ujeli tudi v objektiv fotoaparata.
Vsem želimo še obilo zdravja in božjega
blagoslova.
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Župnijska Karitas Vransko

Darilo, ki bo zadovoljstvo tvojih dragih zagotovilo!

Izdelaj si koledar ali unikatno voščilnico!
torek: 8.-15h in četrtek: 11.-17h ali po dogovoru
studio@difotograf.si, tel.: 041 959 220
1.nad. Energetika Vransko

7

Dostavi fotograﬁje in izdelali ti bomo koledar, voščilnico ali foto darilo po tvoji zamisli.
*BREZPLAČEN PRAZNIČNI PORTRET ob naročilu koledarja, samo do 01.12.16!*
IDEJA ZA DARILO: Podarite lahko tudi darilni bon Studia DiFotoGraf.

nas dobite najzanesljivejšo zaščito na trgu: Dazer II !
TEŽAVE Z NEPRIVEZANIMI PSI? Pri
Proizvedeno v ZDA. Že od leta 1987. www.odganjalec-psov.si

Kupon -10%:
vransko1216

Ne spreglejte
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SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
IN ADVENTNA TRŽNICA
V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
sobota, 26. 11. 2016, od 9. do 18. ure
(sejem in tržnica)
nedelja, 27. 11. 2016, od 9. do 13. ure
(sejem)
Informacije: ZKTŠ Vransko, tel. št.: 03 703 12 10, 041 238 749, 041 919 829

Ne spreglejte
Društvo upokojencev Vransko
Društvo
upokojencev Vransko

Vabi na

vabi na

MARTINOVANJE
MARTINOVANJE
v četrtek,
10. 11. 2016.

v četrtek, 10. 11. 2016.

Letos
bomomartinovali
martinovaliv v deželi
deželi vinarjev.
Letos
bomo
vinarjev. Z
Na
poti
bomo
pojedli
sendvič
in
popili
Na poti
Vranskega se bomo odpravili ob 8. uri.
kavo.
V
Lendavi
si
bomo
ogledali
bomo naredili postanek za sendvič in stolp
kavo. V
Vinarium,
nato
pa martinovali
v Vinskem
si bomo
ogledali
stolp Vinarium,
nato pa
Lendavi
hramu
Rožman
–
kosilo
in
degustacija.
Za in
martinovali v Vinskem hramu Rožman – kosilo
dobro
razpoloženje
bo
poskrbljeno
s
degustacija. Za dobro razpoloženje bo poskrbljeno s
harmoniko.
harmoniko.
Odhod z Vranskega bo ob 8. uri.

Cena: 25,00 €
Cena: 25,00 €
Prijave
in in
informacije:
Valči
Zupan,
031031
494
833
Prijave
informacije:
Valči
Zupan,
494
833

ŠOLA ŠPORTNEGA
PLEZANJA

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
VABI V SVOJE VRSTE

osnove športnega plezanja I strokovno vodstvo
obisk naravnih in umetnih sten I druženje …

KDAJ: 3. 11. 2016 ob 19:30
KJE: Športna dvorana Vransko

INFO: spo.vransko@gmail.com

Folklorno društvo Vransko sprejema nove plesalce (predvsem plesalce ali plesne pare).
Vabljeni vsi, ki ste željni plesa in petja ter skupnega druženja.
Vsi, ki bi se želeli pridružiti, pridite v Gasilski dom
Vransko v (vsako) sredo ob 20.00.
Veseli vas bomo.
FD Vransko
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Ne spreglejte
Nova ambulanta v Zdravstveni postaji Vransko
JZ Zdravstveni dom Žalec obvešča, da z mesecem novembrom prične z delom nova ambulanta v Zdravstveni
postaji Vransko. V ambulanti bo delala Olga Greshnyaeva, dr. med., specialistka družinske medicine.
Delovni čas ambulante bo ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih med 8. in 12. uro
ter ob četrtkih med 14. in 18. uro.
Telefonska številka ambulante: 03 703 15 11
Naslov e-pošte: zp.vransko.amb3@zd-zalec.si
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Sortnost medu
Med ni enak medu, to dejstvo zaznamo že, ko med okušamo. Akacijev med čebelarja ni enak akacijevemu medu čebelarja soseda. Še več. Znotraj enega točenja se razlikuje
tudi med, nabran med panji istega čebelnjaka. Razlikuje
pa se seveda tudi med, pridelan v različnih letinah. Večja pestrost je pri cvetličnem in gozdnem medu, saj je pri
teh vrstah medu večja pestrost samega izvora medičine
oz. mane. Medu ne delamo po receptu, čebele osnovno
surovino nabirajo v naravi in jih ne moremo usmerjati, kam
naj letijo. Slovenija leži v srednji Evropi, kjer se stikajo štiri
velike evropske geografske enote, in sicer Alpe, Panonska
kotlina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje. Pestra geološka
zgradba, razgibanost reliefa ter dejstvo, da se Slovenija
razprostira na štirih biogeografskih območjih, omogočajo
visoko rastlinsko in živalsko pestrost, kar pa posledično
vpliva tudi na raznovrstnost medu.
Nastanek medu
Med proizvajajo čebele. Na rastlinah nabirajo nektar ali
medičino, ki jo izločajo rastline v nektarijih, ali pa pobirajo
mano. Mana je izloček posebnih žuželk, ki sesajo rastlinski sok, izločajo pa sladko tekočino, ki jo poberejo čebele.
Tako glede na izvor ločimo cvetlični med in med iz mane.
Cvetlični med je svetlejše barve, med iz mane pa temnejše.
Čebele osnovno surovino v medenem želodčku prinesejo
v panj, jo obdelajo, zgostijo, dodajo izločke svojih žlez in
shranjujejo v satju. Med, kot so ga proizvedle čebele, ne
potrebuje dodatne obdelave, čebelar mu ničesar ne doda
niti ne vzame.
Osnovna surovina medu v veliki meri vsebuje sestavljene
sladkorje, predvsem saharozo. Čebele ji dodajajo encime
iz svojih žlez, ki sestavljene sladkorje razgrajujejo do glukoze in fruktoze, ki sta enostavna sladkorja, zato ju naš
organizem lahko takoj uporabi kot vir energije. To je tudi
vzrok, da je med boljši vir energije kot konzumni sladkor.
Med tako vsebuje največ fruktoze, nekaj manj glukoze in
malo saharoze, v manjši meri pa lahko med iz mane vsebuje tudi polisaharide. Razmerje sladkorjev je najbolj odvisno od vrste medu. Ker je fruktoza bolje topna v vodi kot
glukoza, med z več fruktoze počasneje kristalizira, tisti z

več glukoze pa hitreje. Tako bo cvetlični med kristaliziral
veliko prej kot npr. akacijev.
Če vam je med kristaliziral, nikar ne bodite nejevoljni. Lahko ste prepričani, da ste kupili naraven, kakovosten med.
Kristalizacija medu je namreč popolnoma naraven pojav,
ki se pri medu zgodi prej ali slej in ne povzroča nobenih kemičnih sprememb medu in ne vpliva na njegovo kakovost.
Kristaliziran med utekočinimo na vodni kopeli, vendar
temperatura medu ne sme presegati več kot 40 °C. V
nasprotnem primeru se bodo v medu poškodovale ali
celo uničile nekatere njegove sestavine, kot so encimi,
hormoni, vitamini … Med bo izgubil biološko vrednost, še
vedno pa bo uporaben kot sladilo. Zato ga tudi, če želimo,
da se bo ohranila njegova biološka vrednost, ne damo v
vroč čaj. K različnim jedem (omakam, zelenjavi, mesnim
jedem), ki jih pečemo, kuhamo, ga dodamo predvsem
zato, ker bodo dobile posebno svojevrstno aromo.
Vrste medu
Vrste medu so dobile imena po rastlinah, na katerih
čebele nabirajo medičino oz. sladke sokove. Te so pri
nas akacija, lipa, smreka, hrast, kostanj, hoja, oljna
ogrščica, žajbelj, ajda ... In od tod tudi toliko različnih
vrst medu: akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, hojev,
regratov …
Čebele ne nabirajo surovine samo na eni rastlini in
večkrat se zgodi, da med nima tipičnih značilnosti
določene vrste. V tem primeru ga lahko označimo kot
cvetlični med ali med iz mane oz. gozdni med.
Najbolj milega okusa je akacijev med. Barva tega medu
je od skoraj brezbarvne do slamnato rumene. Ker je
blagega vonja in arome, je odlično sladilo za čaj, kavo,
kosmiče, pijače, pripravo sladoleda. Cvetnega prahu je
v akacijevem medu malo. Kristalizira zelo počasi.
Prijetno po svežini, lipovem cvetju, mentolu diši lipov
med, ki je svetlo rumene do svetlo jantarne barve z
zele-nim odtenkom. Lahko je nektarnega ali maninega
izvora. V prvem primeru hitro kristalizira, če je po izvoru manin, pa se to dogaja počasi.

Ne spreglejte
Če vam je všeč bolj močan, grenak okus, potem je za vas
pravi kostanjev med. Ta je rjave, jantarne barve, vonj je oster, trpek. Grenko aromo mu daje velika količina kostanjevega cvetnega prahu, zaradi česar ima posebno vrednost.
Kadar govorimo o medu iz mane, največkrat pomislimo na
hojev in smrekov med.
Smrekov med je rdeče rjave barve, diši bolj nežno po smoli, aroma je po sirupu smrekovih vršičkov, zeliščnih bonbonih. Včasih hitro kristalizira.

Kadar nabirajo čebele mano večinoma na jelki, pa takemu
medu rečemo hojev med, ki je temno sivo rjave barve z
zelenim odtenkom. Diši po smoli, dimu, karamelu, zažganem sladkorju, svežem lesu iglavcev, sirupu smrekovih
vršičkov. Kristalizira počasi, in sicer v velike kristale.
Med ni enak medu, razlike je možno znanstveno dokazati,
zato ne pričakujte, da bo letošnji gozdni med takšen, kot
je bil lanski. Med pač takšen je. Pester.
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Za konec
Ljudje že od nekdaj uporabljamo med in druge čebelje
pridelke. Med je bil tisočletja edino sladilo, pozneje pa so
raziskovalci našli v medu še veliko drugih snovi, ki so koristne za človeka. Za ljudstva starih civilizacij je imel magično moč in je bil cenjen kot zdravilo. Izjemno so ga cenili
tudi v starem Egiptu. Uporabljali so ga kot darilo vladarjem, saj so darilne posodice z medom našli v grobovih faraonov, znali pa so pripravljati celo medico.
Kakovostne sheme medu
Dandanes imamo porabniki možnost nakupa različnih
živil, vse bolj pa smo pozorni tudi na način pridelave in
kakovost živil, ki jih uživamo. Splošno znano je, da je priporočeno uživanje hrane iz domačega, lokalnega okolja,
s čimer prispevamo k ohranjanju domačega kmetijstva.
Pomemben del kmetijstva je tudi čebelarstvo, katerega
najbolj znan in razširjen pridelek je med. Naravne danosti v
Sloveniji čebelarjem omogočajo pridelavo sortnega medu,
ob upoštevanju dobre čebelarske prakse pa lahko čebelar
pridela ter ohrani kakovosten in varen med, tak, kakršnega so proizvedle čebele. Na področju medu pri nas poznamo ekološki med in tri zaščite geografskega poimenovanja medu, in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko
označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med z zaščitenim
geografskim poreklom.

Z nakupom takega medu je porabniku zagotovljena višja
kakovost pridelka, saj so za pridelavo tovrstnega medu
postavljena strožja merila kakovosti kot v državnem Pravilniku o medu. Poleg tega je tovrsten med izpostavljen dodatnemu nadzoru, zagotovljena je njegova sledljivost tako
rekoč od cveta do kozarca, znan pa je tudi njegov izvor, saj
mora biti tako pridelan kot tudi polnjen in skladiščen na
območju Republike Slovenije.
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo prepoznate po unikatni prelepki, na kateri je jasno označeno,
da gre za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Prelepka vsebuje simbol EU, ki označuje zaščiteno
geografsko označbo, opremljena pa je tudi s serijsko številko, ki zagotavlja sledljivost vsakega kozarca medu posebej.
mag. Andreja Kandolf Borovšak,
svetovalka za zagotavljanje varne hrane

Ne spreglejte
Kaj lahko overimo na upravni enoti?
Zagotovo ste se že znašli v dilemi,
kje morate overiti (potrditi) podpis,
dokument ali kopijo, pri notarju ali
zadostuje upravna overitev na upravni
enoti.
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V Republiki Sloveniji lahko v skladu
z Zakonom o splošnem upravnem
postopku na kateri koli upravni enoti
opravite
overitev
lastnoročnega
podpisa, prepisa ali kopije, ne glede
na kraj bivanja. Takšna overitev
je enakovredna notarski overitvi
lastnoročnega podpisa, prepisa ali
kopije, vendar je namenjena zgolj
uporabi v upravnih postopkih.
Lahko se vam npr. zgodi, da morate
predložiti določeno listino (npr. šolska
spričevala za vpis na fakulteto), vendar
tega ne želite posredovati v originalu,
zato lahko predložite kopijo te listine
ali listino v prepisu. Vendar vam mora
v tem primeru uradna oseba na upravni
enoti potrditi istovetnost kopije. V
nekaterih primerih pa je potrebno
izkazati istovetnost podpisa osebe na
dokumentu, npr. pri prenosu lastninske
pravice pri nakupu avtomobila
(pooblastilo), pri izjavi lastnika, da
lahko na njegovem naslovu registrirate
podjetje ipd.
S pomočjo overitve pridobi podpis,
prepis ali kopija dokumenta dokazno
vrednost, saj overitev predstavlja
uradno potrditev pristnosti. Uradno
potrditev lahko opravi tudi notar, že
nekaj let pa overitve izvajamo tudi na
upravnih enotah.

Z overitvijo lastnoročnega podpisa se
potrdi njegova pristnost, z overitvijo
prepisa ali kopije pa istovetnost prepisa
ali kopije z izvirno listino. Pri čemer vas
bi radi opozorili, da v nobenem primeru
s tovrstnimi overitvami ne potrjujemo
resničnosti podatkov v listini.
Če želite, da vam na upravni enoti
uradnik potrdi istovetnost vašega
podpisa na listini, se boste morali
podpisati pred njim ali priznati podpis
na listini kot vaš. Uradnik nato ugotovi
še vašo istovetnost, in sicer na podlagi
veljavne javne listine, ki jo je izdal
državni organ (npr. osebna izkaznica,
potni list, vozniško dovoljenje,
biometrično dovoljenje za prebivanje).
Izjema velja v primerih, ko vas uradnik
osebno pozna. Overitev podpisa
se potrdi na izvirni listini z navedbo
datuma overitve, oznake, s katero
je overitev podpisa evidentirana pri
organu, z navedbo vrste in oznake
osebnega dokumenta ter s podpisom
uradne osebe in z žigom. Postopek
na upravni enoti vpišemo v evidenco
overitev.
Pri overitvi prepisa ali kopije uradnik
skrbno preveri kopijo dokumenta z
izvirno listino, in sicer tako po vsebini
kot tudi v pravopisu. Če je listina
poškodovana ali ima kakšne zunanje
karakteristike, mora to uradna oseba
vnesti v prepis. Če se prepis ali kopija
v celoti ujemata z izvirnikom, ju s
potrdilom overi in overitev vpiše v
evidenco. V potrdilu o overitvi se

navede oznaka, datum overitve, število
pol oziroma listov izvirne listine in
prepisa ali kopije, potrdilo podpiše in
odtisne žig.
Pri overitvi listine, na kateri se bo overil
vaš podpis, morate biti osebno prisotni.
Lahko pa kdor koli prinese kopijo listine
za overitev, skupaj z izvirno listino,
razen v primerih, ko želite overiti svoj
osebni dokument.
Za overitve podpisa, kopije ali prepisa
boste odšteli 3,00 evre, za overitve
podpisa na garantnem pismu pa 5,00
evrov.
Poudarili bi radi, kot je zapisano že
zgoraj, da velja upravna overitev
zgolj v upravnih postopkih. V kolikor
potrebujete potrditev pristnosti listine
zaradi sodelovanja v drugih postopkih
(na primer vpis v zemljiško knjigo, sodni
postopki …), boste morali obiskati
notarja, saj je potrebna notarska
overitev.
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na Krajevnem uradu Vransko
na telefonski številki 03 703 28 20, ki
je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00
in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas
pokličete tudi na sedež Upravne enote
Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam
pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE
Občina Vransko vabi na komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve
v ponedeljek, 31. oktobra 2016, ob 11. uri pri spomeniku padlih borcev na Gorici.

Ne spreglejte

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko Tel.: 03 703 12 11, GSM 031 210 298, E-pošta: zkts.vransko@siol.net,
www.zkts-vransko.si
objavlja
JAVNI POZIV ZA
SODELOVANJE NA ADVENTNI TRŽNICI 2016
PREDMET IN NAMEN POZIVA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko objavlja Javni poziv za sodelovanje na ADVENTNI TRŽNICI.
MERILA ZA PRIJAVO
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo
veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega poziva.
Merilo za uvrstitev prispelih prijav na adventno tržnico je:
1. vsebinska ustreznost izdelkov za prodajo (domači izdelki, izdelki drobne obrti, darilni program, novoletni
program, knjige).
Adventna tržnica je namenjena razstavi in prodaji domačih izdelkov oziroma blaga ter izdelkom drobne obrti, ki po svoji
obliki in namenu ustrezajo vsebini tržnice (unikatni izdelki domače in umetne obrti, živilski izdelki, sladki progam, suho
sadje, naravna kozmetika, izdelki iz zelišč, knjige, pijača v darilni embalaži - likerji, medica, zeliščna žganja).
DATUM IN LOKACIJA
Naziv
ADVENTNA TRŽNICA

Lokacija
Športna dvorana Vransko

Datum, ura
26. 11. 2016 od 9.00 do 18.00

UPORABA PROSTORA
Za ponudnike na Adventni tržnici je sodelovanje brezplačno. Vsakemu ponudniku je na voljo ena miza.
KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI
Popolno vlogo sestavljajo naslednje priloge, ki morajo biti oddane v celoti. To pa so:
1. izpolnjena prijavnica,
2. dokazila o registraciji ponudnika.
PRIJAVA
Prijave sprejema Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, ki jih pošljete na naslov Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali osebno dostavite v pisarno zavoda v Športni dvorani Vransko ali na TIC
Vransko (Schwentnerjeva hiša) do sobote, 20. 11. 2016.
Poziv je na ogled na spletni strani http://www.zkts-vransko.si in bo objavljen v Občinskem informatorju št. 127.
Prijavnico najdete na spletni strani http://www.zkts-vransko.si.
Kontakt:
Pisarna ZKTŠ Vransko, Vransko 23, zkts.vransko@gmail.com, 03 703 12 10

-

TIC Vransko, zkts.vransko@gmail.com, 041 919 829
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POBERKI

Napovednik dogodkov - NOVEMBER 2016

Rok Komel

Odprtje razstave bo
v četrtek, 10. novembra 2016,
ob 18. uri
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

PRIREDITVE V občini TABOR
NOVEMBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

28. 10. 2016
8.35

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomenikih padlim borcem NOB
pri vrtcu

POŠ TABOR
(03 703 23 70)

2. 11. 2016

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO
začetek bralnega projekta za najmlajše

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
in Vrtec Tabor
(03 712 12 52)

10. 11. 2016
19.00

PREDAVANJE PRANOTERAPEVTA TOMISLAVA
BRUMCA
Razlika med sledilcem in častilcem dobrega

Sejna soba
Občine Tabor

Damijana Lukman
(031/328 990)

12. 11. 2016
15.00

MARTINOVANJE
ZA STAREJŠE OBČANE

Dom krajanov
Tabor

Društvo upokojencev Tabor
(040 323 650)

19. 11. 2016
16.00

TRADICIONALNE DOMAČE KOLINE

Zajčeva koča

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

19. 11. 2016
19.00

NAVIHAN VEČER
Navihani muzikanti z gosti

Dom krajanov

Navihani muzikanti
(040 809 939)

20. 11 2016

SAVINJČANI BEREMO 2016/2017
Začetek bralnega projekta za odrasle

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

29. 11. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URICA
s poustvarjanjem

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

Napovednik dogodkov - NOVEMBER 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

31. 10. 2016
11.00

KOMEMORACIJA
OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE

pri spomeniku padlih
borcev na Gorici

Občina Vransko
(03 703 28 00)

2. 11. 2016

Začetek bralnega projekta za najmlajše
TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO

Občinska knjižnica
Tabor

Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, Občinska knjižnica Tabor
in Vrtec Tabor
(03 712 12 52)

8. 11. 2016
18.00

Predavanje Kate Lastro
ZELIŠČARNA

Občinska knjižnica
Vransko

DUTŽO Vransko
(041 760 678)

10. 11. 2016
8.00

Izlet
MARTINOVANJE

Vransko-Lendava

Društvo upokojencev Vransko
(031 494 833)

10. 11. 2016
18.00

Odprtje razstave Roka Komela
POBERKI

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919 829)

12. 11. 2016
10.00

Otroški abonma
HOP V PRAVLJICO

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

15. 11. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

19. 11. 2016
19.30

Gledališki abonma
TRIKRAT DA

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

19. 11. 2016
10.00-17.00

4. VSESLOVENSKA RAZSTAVA
ROŽ IZ PAPIRJA

Športna dvorana
Vransko

Neformalno društvo
Rož’ce
(041 640 405)

20. 11. 2016
9.00-17.00

4. VSESLOVENSKA RAZSTAVA
ROŽ IZ PAPIRJA

Športna dvorana
Vransko

Neformalno društvo
Rož’ce
(041 640 405)

20. 11 2016

Začetek bralnega projekta za odrasle
SAVINJČANI BEREMO 2016/2017

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

21. 11. 2016
20.00

Začetek tečaja
TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

24. 11. 2016
20.00

Dobrodelni koncert
ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH

Športna dvorana
Vransko

Rotary club Žalec,
Občina Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)

26. 11. 2016
9.00-18.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME
in
ADVENTNA TRŽNICA

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749, 041 919 829)

27. 11. 2016
9.00-13.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME

Športna dvorana
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

POSLOVILI SO SE
Oktobra se je od nas poslovila:
Ivana Strnišnik (1930-2016)
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