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OBČINSKI INFORMATOR
številka 118
Vransko, 23. 12. 2015
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

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.

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

UREDNIŠTVO

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica
Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, NK Vransko, Studio Di.Foto.
Graf, Tone Tavčer, Nataša Juhart, Anica Jagodič, Anita Pajnkiher

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 29. 01. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 01. 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 ...
Izredni sestanek občinskih svetov občin Spodnje Savinjske doline
sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin,
ki so zaradi socialne in ekonomske
krize že tako zelo prizadeti. Prav tako
pa državna raven deluje v nasprotju s
pravili pravne države, saj že nekaj let
določa višino povprečnine v nasprotju
z Zakonom o financiranju občin.

V torek, 1. decembra, je v Domu kulture
v Braslovčah potekal izredni sestanek
občinskih svetov občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, Prebold, Polzela,
Tabor, Vransko in Žalec) na temo Financiranje občin v letu 2016 – predstavitev
vpliva nezadostnega financiranja občin
na lokalno prebivalstvo in občinski oziroma regionalni razvoj.
Prisotne je uvodoma pozdravil Jože
Kužnik, župan Občine Polzela, in pojasnil namen izrednega sestanka. Ta je
opozoriti javnost na nevzdržnost financiranja lokalne samouprave, ki s tako
nizko določeno višino povprečnine
(522 evrov na prebivalca) še dodatno
siromaši občanke in občane.
Na sestanku so svoj pogled na financiranje občin v letu 2016 podali župani
občin Spodnje Savinjske doline, in sicer
Branimir Strojanšek, župan Občine
Braslovče, Jože Kužnik, župan Občine
Polzela, Vinko Debelak, župan Občine
Prebold, Anton Grobler, župan Občine
Tabor, Franc Sušnik, župan Občine
Vransko, in Janko Kos, župan Občine
Žalec, pri čemer so si bili enotni, da:
višina povprečnine, kot je opredeljena v Zakonu o izvrševanju proračunov
RS, ni rezultat z zakonom določene
formule za izračun povprečnine. Če
bi bila, bi znašala 652,00 evrov. Nesprejemljivo je, da se občine pogajajo
za nekaj, kar jim pripada z zakonom,
da trpi razvojna komponenta lokalne
samouprave, saj znižanje povprečnine
na 522 evrov na prebivala občinam onemogoča izvajanje tistih nalog, ki jim
niso neposredno naložene z zakonom.
To je investicije, da občine že sedaj za
financiranje zakonskih nalog, za katere
bi morale prejemati finančna sredstva
s strani države, porabljajo lastna sredstva, se notranje likvidnostno zadolžujejo, predvsem pa porabljajo zadnje
rezerve, saj se bodo z višanjem plač v
javnem sektorju znatno povišali izdatki, ki so že do sedaj predstavljali do-

bršen del proračunov občin (vzgoja in
izobraževanje, sociala). Ob upoštevanju socialne stiske, v katero so potisnjeni prebivalci in prebivalke zaradi nesprejemljivega nižanja povprečnine, so
še dodatno oškodovani prebivalke in
prebivalci občin, saj se znižujejo sredstva za storitve, ki so ključnega pomena
za kvaliteto bivanja ljudi. Gre za kršitev
Ustave, zaradi česar je nujno potrebno
vložiti pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov RS 2016 in 2017. Od
enajstih vabljenih poslancev V. volilne enote se je sestanka udeležil le poslanec Ljubo Žnidar, ki se je kritično
odzval na sprejeti Zakon o izvrševanju
proračunov RS za leti 2016 in 2017.
Kljub temu da je tega dne na izredni
seji že zasedal Državni zbor Republike
Slovenije in potrdil Zakon o izvrševanju
proračunov RS 2016 in 2017, v katerem
je povprečnina za ti dve leti določena v
višini 522 evrov na prebivalca, so svetniki z 39 glasovi ZA in s 5 PROTI, sprejeli
naslednji S K L E P:
Občinski sveti Občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
odločno nasprotujemo 53., 54. in 55.
členu Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
v katerih ta določa višino finančnih
sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni
zbor s tako dodeljeno višino finančnih

Skladno z zgoraj navedenim se naj
53., 54. in 55. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017
spremenijo, kot glasi: 53. člen »Višina
povprečnine za leto 2016 znaša 536
evra na prebivalca. Višina povprečnine
za leto 2017 znaša 536 evra na prebivalca.« 54. člen se črta.
55. člen:
»V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin,
ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev
predstavlja nadomestilo dela sredstev
za sofinanciranje investicij iz leta 2015.«
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4 % skupne primerne porabe občin.
Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23.
členu ZFO-1, se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove
za sklenitev pogodbe o sofinanciranju
smiselno uporabijo določbe četrtega in
petega odstavka 23. člena ZFO-1. Sredstva investicijskega transfera se lahko v
skladu s 23. in z 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike
Evropske unije, ki so nujno potrebni za
izvedbo projekta, vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene
stroške. Med te stroške pa sodi tudi
nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi.
T. T.
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ZGODILO SE JE ...
Poplavna zaščita je ključna prioriteta
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Župani občin Spodnje Savinjske doline so v petek, 4. decembra, na gradu
Komenda na Polzeli sklicali izredni kolegij županov, na katerega so povabili
evropskega poslanca Republike Slovenije, Franca Bogoviča, strokovnjaka za vode in poplavno varnost, Roka
Fazarinca, predstavnika z Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
dr. Boštjana Nagliča, predstavnico
Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje Ireno Friškovec ter predstavnika
civilne iniciative Vinka Drča.
Župani so opozorili na katastrofalno
stanje v posameznih občinah, vsi pa
so bili enotnega mnenja, da bodo
občine Spodnje Savinjske doline stopile skupaj in pričele s postopki za
pripravo ukrepov za zagotavljanje
poplavne varnosti. Projekti nove finančne perspektive zamujajo, saj bi
se le-ta morala pričeti že leta 2014. Ni
odveč bojazen županov, da v dogovoru za razvoj regij med prioritetnimi
projekti ne bo reševanja poplavne
varnosti Savinje. Župani občin Spodnje Savinjske doline že dalj časa
opozarjajo, da sprejem Državnega
prostorskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti v Spodnji Savinjski
dolini poteka prepočasi.
Kot predlaga Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije, bi bilo smotrno vzpostaviti namakalni center,
ki bi imel dve poglavitni nalogi. Prva
naloga bi predstavljala strokovno
razvojno delo na področju namakanja hmelja in po potrebi drugih kultur,
vključujoč napoved namakanja, druga
naloga pa bi predstavljala izobraževalno-svetovalno delo. Vsi ukrepi pa bi
težili k istemu cilju: večje samooskrbe
z minimalno porabo vode in maksimalnemu ohranjanju okolja.
Rok Fazarinc je predstavil stanje poplavne varnosti Savinje s
strokovnega vidika in povedal, da
so Savinjo zato začeli urejati že v 19.
stoletju. Z raznimi ukrepi in posegi v

okolje so stabilizirali traso
korita, presekali meandre in
povečali poplavno varnost
okoliških območij. Ohranjene odprtine v nasipih so
omogočale, da so se lahko visoke vode brez večje
škode še vedno razlivale
po okoliških obdelovalnih površinah. Z regulacijo
struge Savinje v letih 1876–
1893 in njenih pritokov so
se poplavna območja sicer nekoliko
zmanjšala, a ta še vedno predstavljajo
velik del ravninskih predelov Spodnje
Savinjske doline. V 2. polovici 20. stoletja se je s posegi v poplavna območja in z zapiranjem prelivnih odprtin v
nasipih začela spreminjati poplavna
slika območja. Rečni tok je postal utesnjen, hitrosti večje in posledično se
je začelo poglabljati rečno dno. Zaradi poselitve starih poplavnih površin
(Letuška gmajna, Male Braslovče,
Parižlje, Breg, Ločica ob Savinji, Vrbje, Medlog in zahodni del Celja) se je
struga dodatno utesnjevala. V zadnjih 30-ih letih je opazno poglabljanje
struge. Dno Savinje se zajeda v lapornato podlago in s tem bolj izrazito
drenira podtalnico Spodnje Savinjske
doline. Posledice teh sprememb so
večja pretočnost rečne struge, zmanjšan vpliv poplavnih površin in posledično večji pretoki Savinje na območju Celja, predvsem pa na območju
Laškega, kjer so trendi najbolj izraziti.
Kljub temu urbana območja in kmetijske površine ob Savinji, ki so varovani
z nasipi, nimajo ustrezne poplavne
varnosti. Pri preboju (porušitvi) nasipov je pričakovati nastanek vzporednih poplavnih tokov, ki ogrožajo
tako naselja ob Savinji kot kmetijske
površine (erozija, naplavljanje). Poleg
Savinje poseljena območja v Spodnji Savinjski dolini ogrožajo tudi njeni
pritoki, in sicer Bolska z Motnišnico
in na območju Vranskega predvsem
Merinščica. Severno obrobje Spodnje
Savinjske doline (Grušovlje, Podlog,
Gotovlje, Ložnica) ogroža predvsem
Ložnica s pritoki (Trnava, Pirešica).
Južno obrobje ogrožajo predvsem
hudourniški pritoki z Zasavskega hribovja. Savinja z Bolsko poplavlja predvsem ob daljših intenzivnih deževjih
(jesenski tip poplav), hudourniško
zaledje pa je bolj izpostavljeno ob poletnih neurjih – na primer leta 1994,
2004, 2007 in podobno. Območje
Spodnje Savinjske doline je razvršče-

no v območje posebnega vpliva
poplav (OPVP).
Franc Bogovič, ki ima na področju zagotavljanja protipoplavnih ukrepov
bogate izkušnje, je predstavil primer
posavskih občin - projekt izgradnje
hidroelektrarn na spodnji Savi, pri
katerem je sodeloval še kot župan
Občine Krško. Kot nekdanji minister
za kmetijstvo in okolje pa je sodeloval
tudi pri dveh projektih za zagotovitev
poplavne varnosti, in sicer v porečju
Savinje (od Celja do Luč) in v porečju
Drave (območje Dupleka). Poudaril
je, da je protipoplavnim ukrepom potrebno dati prednost. Poleg kohezijskih je možno pridobiti tudi vire iz Evropske investicijske banke, ki daje za
te namene najcenejše kredite z dolgo dobo odplačevanja. Po njegovem
mnenju je vodarska služba v Sloveniji
preveč razpršena na manjše agencije oz. institucije in je nujno potrebno
ustanoviti eno institucijo, ki bo krovna in bo generalno skrbela za slovenske vode.
Župani so zavzeli sklep, da bodo še do
konca leta 2015 imenovali projektno
skupino, v katero bodo imenovali po
enega predstavnika Občine Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor, Vransko, Žalec,
predstavnika stroke, predstavnika Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije ter predstavnika Kmetijsko
gozdarskega zavoda Celje. Projektna
skupina bo pripravila predlog ukrepov
za protipoplavno varnost na področju Savinjske doline s poudarkom na:
ohranitvi starih poplavnih površin
s kontroliranim poplavljanjem (območja brez elementov ogroženosti),
določitvi možnih lokacij kontroliranega zadrževanja dela poplavnih valov
na poplavnih območjih, načrtovanju
in izvedbi večnamenskih zadrževalnikov (zadrževanje poplavnih vod,
akumulacija vode za namakanje) na
obrobju Spodnje Savinjske doline
(pritoki Savinje in Bolske), upočasnitvi ali zaustavitvi procesov poglabljanja rečnih strug zaradi regulacij in
ukinitve jezov. Izvedba novih jezov po
možnosti s pomično krono, bogatenju podtalnice z usmerjanjem vode iz
Savinje v obdobjih višjih pretokov,
izvedbi protierozijskih objektov
(hudourniške pregrade) na pritokih
Bolske in Savinje, kjer je prisotna erozija.
T. T.

ZGODILO SE JE ...
PESTER TA VESELI DAN KULTURE
Tretji december, Ta veseli dan kulture, je
postal stalnica v slovenskem prostoru.
Letos se je vabilu ministrstva za kulturo odzvalo preko šestdeset krajev po
Sloveniji, kjer so organizirali več kot 380
brezplačnih dogodkov. Na Vranskem
smo v dopoldanskem času organizirali ogled in vodstvo po Schwentnerjevi
hiši, etnološki in gasilski zbirki.
Letos zaznamujemo 150-letnico rojstva Lavoslava Schwentnerja, zato smo
na Zavodu za kulturo, turizem in šport

Vransko že Dneve evropske kulturne
dediščine, katerih tema je bila letos praznovanja, posvetili njemu. Schwentnerja
in praznovanje smo povezali tudi na Ta
veseli dan kulture. Ker k praznovanju
sodijo voščilnice, smo v njegovi rojstni
hiši organizirali delavnico izdelovanja
božično-novoletnih voščilnic. Delavnico
je obiskalo preko trideset osnovnošolcev, ki so izdelali unikatne voščilnice, v
katere bodo doma napisali lepe želje in
z njimi razveselili sorodnike ali prijatelje.

Zvečer smo skupaj s člani Literarnega društva LIvRA Vransko obudili
spomin na Schwentnerjevega prijatelja, pisatelja Ivana Cankarja. Zbrani V
Schwentnerjevi hiši smo prisluhnili
bralni uprizoritvi farse Pohujšanje v
dolini šentflorjanski, ki jo je Cankar
napisal iz odpora, ki ga je imela vladajoča družba do umetnosti in svobodnega izražanja.
TG
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Preprosta ljubezen – večer Ježkovih rim in satir
Prav na Ta veseli dan kulture je v
Občinski knjižnici Prebold potekal
22. Večer na Zofi, in sicer v soorganizaciji žalske območne izpostave
Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Medobčinske splošne knjižnice
Žalec. Prireditve so se udeležili tudi
župani občin Spodnje Savinjske doline, podžupanja Občine Žalec in
podžupan Občine Prebold.

Večer z naslovom Preprosta ljubezen
je bil posvečen spominu na enega
izmed najbolj vsestranskih umetnikov
20. stoletja, Franeta Milčinskega –
Ježka. Stvaritve tega velikega slovenskega ustvarjalca so recitirali in
peli direktorica Medobčinske splošne
knjižnice Žalec Jolanda Železnik, Lidija
Koceli iz Zavoda za Kulturo, šport in
turizem Žalec, Nina Trbovšek iz Medobčinske splošne
knjižnice Žalec,
ravnatelj
Glasbene šole Risto
Savin Žalec Gorazd Kozmus, ravnatelj Osnovne
šole
Prebold
Oton Račečič in
vodja žalske območne izpostave

Javnega sklada za kulturne dejavnosti Marko Repnik. Za glasbeno popestritev sta poskrbela učenca Glasbene
šole Risto Savin Žalec – s petjem Lara
Topolovec (mentorica Irena Tepej) in
s spremljavo na harmoniki Oskar Kandare (mentorica Natalija Ermakiva).
Vsaka izmed Ježkovih umetnin je samosvoja. Vesela, mila ali žalostna.
Takšna, ki nam krajša sončne poti
ali blatne ceste. Kamor koli gremo,
Ježek ima toplo besedo za nas. Kdo
ne pozna njegovih Ne čakaj na maj,
Kako sva si različna, Ko boš prišla na
Bled? Kekčeve in Mojčine pesmi. Pa
Sončna ura, Sreča, Prižgimo luč, ljudje. Še in še jih je. Vse ogrejejo srce.
Takšen je bil tudi Ježkov večer rim in
satire v preboldski knjižnici.

Obisk sv. Miklavža v Zavodu sv. Rafaela Vransko
Začel se je praznični december. V tem
času otroke obiščejo trije dobri možje. Naše stanovalce je obiskal prvi, ki
goduje v tem mesecu – sv. Miklavž.
Stanovalci so mu napisali pismo in ga
tudi prebrali. Zaželeli so si, da bi se v prihodnje bolje razumeli, se manj kregali
in spoštovali. Pa da se bi prihodnje leto
ponovno srečali. Nato smo skupaj s sv.
Miklavžem, z angeli in parklji zmolili. Ker
pa so bili vsi pridni, so angelci našim stanovalcem razdelili tudi darilca.
Saša Svetec, delovna terapevtka

T. T.

ZGODILO SE JE ...
TELESNA AKTIVNOST PRIPOMORE K OHRANJANJU PSIHOFIZIČNEGA POČUTJA
STAREJŠEGA ČLOVEKA NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE
in poškodbe. Da bi preprečili ta pojav, lahko veliko naredimo z zgodnjim odkrivanjem pomanjkljivosti in s
pravilnim izborom ustreznega gibanja
in pripomočkov.
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Ohranjanju duševne in telesne pripravljenosti je potrebno posvečati
pozornost vse življenje, saj drži star
slovenski pregovor, ki pravi: »Vprašala bodo stara leta, kaj so delala
mladostna.«
Za ohranjanje dobrega počutja in
zdravja v starosti je pomembno, da
ostanemo telesno dejavni in duševno
aktivni. V Zavodu sv. Rafaela se kot
fizioterapevtka trudim, da stanovalcem v njihov vsakodnevni ritem vnesem in jim nudim vrsto aktivnosti, ki
so vodene skupinsko in individualno.
Pomembno je, da stanovalci zaupajo
in verjamejo v namen in cilj vseh aktivnosti.
Upadanje telesnih funkcij je s staranjem normalen pojav. Dodatne
oteževalne okoliščine pa predstavljajo različna spremljevalna obolenja

Struktura stanovalcev, glede na
gibalne spodobnosti, je v našem
domu zelo raznolika. Nekateri se
varno in brez napora gibajo brez pripomočkov, drugim pa zdravstveno
stanje ne dopušča več varnega gibanja brez ustrezne dodatne pomoči.
Najtežje prizadeti stanovalci niso več
sposobni aktivne drže in kontrole
telesa v pokončnem položaju. Vertikalizacija, posedanje in vstajanje so
temelji pokončne drže in gibanja s pripomočki. Težje pokretne stanovalce
posedamo v postelji, tistim, ki popolnega vertikalnega položaja ne osvojijo, je namenjen t. i. počivalnik.
Stanovalcem zagotavljamo tudi uporabo pripomočkov, ki nudijo varno
oporo in omogočajo gibanje v prostoru in na prostem tistim, ki so bolj
pokretni. Pri gibanju je pomembno,
da jih spodbujamo, da so sposobni
bolje nadzorovati svoje telo, da jih
učimo in naučimo gibanja, kot enega
pomembnejših dejavnikov boljšega
počutja, nasmejanega dneva in prijetne noči.

Gibanje je učinkovita metoda, ki poteka v domu v sklopu rehabilitacijskega
ali preventivnega programa. Stanovalci z akutnimi nevrološkimi, srčnimi
obolenji, s poškodbami gibalnega
aparata ter s težavami v dihalnem
sistemu so vključeni tudi v individualni terapevtski program, ki ga izvajam v dogovoru z domsko zdravnico
trikrat tedensko ali po potrebi tudi
več. Preventivni program pa je voden
tudi skupinsko in je namenjen ohranjanju in izboljšanju telesnih zmogljivosti, kot so mišična moč, gibljivost,
koordinacija in ravnotežje. Omogoča
jim večjo samostojnost v dnevnih aktivnostih. Mnogokrat si stanovalci
zaželijo pogovora o svojih zdravstvenih težavah, o bolečinah in sem jim
na razpolago s strokovnimi nasveti in
priporočili.
V domu sem že šesto leto in vem,
da je starostnika potrebno sprejeti
takšnega, kot je. Pridobiti si moraš
zaupanje, potrebno jih je poslušati, se
z njimi nasmejati. Njihove besede so
pogostokrat modre, včasih tudi nagajive. Večkrat s pogovorom dosežeš
del cilja, ki si ga zastaviš v rehabilitaciji.
Simona Novak, mag. fizioterapije

Srečanje družin s proslavo ob 25. obletnici

V dvorani kulturnega doma na Polzeli je minuli petek potekala proslava v počastitev slovenskim družinam
ob 25. obletnici neoddaje orožja in
25. obletnici Manevrske strukture
Narodne zaščite. Vsakoletno srečanje družin, ki so v času osamosvajanja
skrivala orožje Teritorialne obrambe,
sekretariata za ljudsko obrambo in
takratne policije - milice na področju Spodnje Savinjske doline, je zara-

di tega jubileja bilo
še prijetnejše, bolj
slovesno in vsebinsko bogatejše.

svet izdal pisni ukaz o predaji orožja,
streliva in minskoeksplozivnih sredstev Teritorialne obrambe v skladišča
JLA.

Proslava se je pričela
z igranjem koračnice
Pihalnega orkestra
KGD Cecilija Polzela in prihodom
praporščakov veteranskih in drugih
društev, nadaljevala
s slovensko himno in z uvodnim nagovorom moderatorke Urške Jeršič,
ki je izrekla pozdrav županom in
podžupanom vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline, predstavnikom
veteranskih organizacij,
veteranskim družinam in ostalim gostom ter
drugim udeležencem slovesnosti.
Spregovorila pa je tudi o 25-letnem
jubileju in na kratko tudi posegla v tisti čas, ko je maja 1990 Zvezni izvršni

V nadaljevanju slovesnosti je
udeležence pozdravil župan Občine
Polzela Jože Kužnik in izrekel vso
zahvalo takratnim akterjem osamosvojitvenega časa. O njem sta
po pevskem nastopu skupine Draž
iz Andraža spregovorila še takratni
komandant TO Žalec in sedanji predsednik Območnega združenja ZVVS
Spodnje Savinjske doline Adi Vidmajer
in takratni namestnik komandirja Milice Žalec in sedanji predsednik veteranskega društva Sever - odbor Žalec
Rado Gašparič. V imenu vseh županov
je slavnostni zbor nagovoril tudi žalski
župan Janko Kos in ob tem izpostavil,
tako kot tudi že njegovi predhodniki,
hrabrost in odločnost takratne TO
in Milice, posebej pa še družin, ki so

ZGODILO SE JE ...
s tem, ko so sprejele orožje na svoje
domove, bile izpostavljene veliki nevarnosti, če bi bilo njihovo ravnanje
razkrito ali bi prišlo do požara, kot
ga je predlansko leto doživela veteranska družina Lobnikar iz Marija
Reke. O tem pa Drago Lobnikar, ki

je na slovesnosti izrekel zahvalo organizatorjem srečanja in proslave
v imenu vseh družin, ki so skrivala
orožje, raje ne razmišlja. Ga bo pa na
tisti čas izpred 25 let spominjalo še
eno spominsko priznanje, ki so jih
ta večer podelili vsem 14 družinam,

ki so skrile in varovale orožje TO in
Sekretariata za ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito, ter 9 družinam, ki so v svojih domovih skrivale
orožje takratne postaje Milice. Jubilej
so zaključili s prijetnim druženjem.
T. T.

Petre šotori ob 25-letnici rast prihodkov
milijona evrov, kar za cel milijon presega rezultat iz leta 2014 in za dva iz
leta 2013. Že sklenjeni posli za leto
2016 napovedujejo nadaljnjo intenzivno rast obsega poslovanja, širitev
ponudbe in tudi pospešen vstop na
tuje trge. Trenutno največji delež
- 52 % prihodkov ustvarijo z najemi,
33 % s prodajo in 15 % s proizvodno
dejavnostjo.

Podjetje Šotori Petre so 25-letnico poslovanja praznovali z dnevom
odprtih vrat, s tiskovno konferenco
in z blagoslovom novih skladiščnih
in pisarniških prostorov. Na tiskovni
konferenci so lastniki podjetja Jožef,
Marija in Ane Mari Petre ter izvršni direktor Rok Aljaž predstavili dosedanjo stabilno pot razvoja, strmo rast prihodkov zadnji dve leti in ambiciozne
načrte.
Podjetje Šotori Petre, ki ima sedež še
vedno v Železnem v Občini Žalec, svoje poslovne in skladiščne prostore pa
v poslovni coni Čeplje pri Vranskem,
proizvajajo, oddajajo in prodajajo
prireditvene komponente, sejemske,
skladiščne, industrijske, prireditvene
šotore. Poleg različnih šotorov (za sejme, poroke, prireditve, zaščito, skladišča) ponujajo pagode in paviljone,
odre, podeste in tribune, dekorativno
in catering opremo, dekoracijo za poroko, hitro sestavljive paviljone, pohodne in povozne plošče, izdelujejo
pa tudi cerade in platna po naročilu.
Ustanovitelj podjetja je Jožef Petre, ki
je pred 33 leti pričel s ključavničarsko
dejavnostjo. Ko je ta dejavnost skoraj
zamrla, se je skupaj z družino odločil
za preusmeritev v nov proizvodni program. »Od ustanovitve leta 1990 naše
podjetje žene podjetnost, vztrajnost
in strokovnost. Vsak v skupno zgodbo prispeva vse in največ, kar lahko.

Naše osnovno vodilo, ki ga razvijava
in prenašava na družinske člane in
sodelavce, je dejstvo, da se lahko izjemno veliko profesionalnih in zasebnih aktivnosti odvija pod šotori. Pri
tem imajo slednji vrsto prednosti pred
zidanimi objekti. Šotorska infrastruktura namreč omogoča izjemno prilagodljivost potrebam uporabnikov.
To velja za podjetniški segment, ki
posega po skladiščnih, proizvodnih,
zaščitnih in sejemskih šotorih. Velja
pa tudi za zasebne kupce in najemnike, ki največ posegajo po poročnih
šotorih. Dejstvo je, da so šotori danes
primerni za vse priložnosti ob vsakem
vremenu,« je na tiskovni konferenci
poudarila direktorica Marija Petre.
Šotori Petre so danes stabilno in rastoče podjetje, tako po obsegu poslovanja kot po širini ponudbe, krogu
odjemalcev ter številu zaposlenih
partnerskih monterskih ekip. Lastna
proizvodnja posameznih komponent
jim omogoča celovit nadzor kakovosti, v svojo ponudbo pa vključujejo
storitve inženiringa in organizacije
dogodkov. Zaokrožena storitev na
ključ za poslovne in zasebne stranke je podjetje privedla do vodilnega
položaja v panogi, stalno rast obsega poslovanja in tudi do ambicioznih
načrtov za prihodnost.
V letošnjem letu bo po njihovih napovedih skupnih prihodkov za 4,6

»Načrtujemo tako rast in razvoj novih
produktov kot širitev obstoječe
ponudbe. Predvsem pa zaznavamo izjemne nove priložnosti na globalnem
trgu. Ustanovitelja sva svojo podjetniško vizijo pripeljala do točke, ko
jo ponosno predajava v roke mlajše
generacije. V podjetju se je oblikoval
krog sodelavcev, ki mu popolnoma
zaupava in verjameva, da bo podjetje
poslovalo stabilno in rastlo še naprej.
Nadaljevali bomo družinsko podjetniško tradicijo. V posebno zadovoljstvo nama je, da za nama prihaja nov
rod, ki je vizijo razvoja našega podjetja sooblikoval in ga bo tudi vodil,«
sta poudarila zakonca Petre. Podjetje
bosta postopno predala v roke svoji
hčeri Ane Mari, ki že dlje časa dela v
podjetju in ki je na tiskovni konferenci
poudarila, da to zanjo pomeni predvsem veliko odgovornost do ustanoviteljev podjetja ter vseh zaposlenih
in pogodbenih izvajalcev, ki so povezani in delujejo kot velika družina.
T. T.
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ZGODILO SE JE ...
Na 9. redni seji Občinskega sveta sprejet
proračun Občine Vransko za leto 2016

V torek, 8. 12. 2015, s pričetkom ob
20. uri, je v predavalnici Inovacijskega centra Vransko potekala 9. redna seja Občinskega sveta Občine
Vransko.
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Na seji so člani Občinskega sveta:
• potrdili zapisnik 8. redne seje
Občinskega sveta;
• obravnavali pobude in vprašanja
občinskih svetnic Alenke Lebeničnik in Ksenije Rovan Krivec
ter občinskega svetnika Jožeta
Matka;
• v prvi obravnavi sprejeli predlog Sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Vransko ter ga
posredovali v javno obravnavo,
ki bo potekala od 4. 1. 2016 do
4. 2. 2016;
• v prvi obravnavi sprejeli predlog Sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta
Občine Vransko ter ga posredovali v javno obravnavo, ki bo
potekala od 4. 1. do 4. 2. 2016;

• sprejeli proračun Občine Vransko za leto 2016;
• sprejeli sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine
odvajanja in čiščenja odpadne
vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti v višini 50 %
od 1. 1. 2016 dalje;
• po hitrem postopku sprejeli Odlok o zatiranju koruzne
(prosene) vešče na območju
občine Vransko;
• sprejeli Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016;
• sprejeli Sklep o vrednosti točke
za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2016;
• sprejeli Sklep o višini enkratne
denarne pomoči za novoro-

jence v občini Vransko za leto
2016;
• sprejeli avtentično razlago Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanj plačil in počitniških
rezervacij na območju občine
Vransko;
• imenovali uredniški odbor za
izdajo prvega zvezka monografije o Vranskem ob 150-letnici podelitve trških pravic;
• se seznanil s prošnjo za finančno pomoč pri restavriranju
glavnega oltarja podružnične
cerkve Matere božje na Čreti;
• se seznanili s pozivom za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike Okrožnega sodišča v
Celju.

Gradivo 9. redne seje je objavljeno
na spletnem naslovu http://www.
vransko.si/seje-obcinskega-sveta/.

PO PETDESETIH LETIH STA SI PONOVNO OBLJUBILA ZVESTOBO
Zakonca Pajnkiher se spominjata
poročnega dne, kot bi bilo včeraj.
A je minilo že petdeset let. Tako sta
se zadnjo novembrsko soboto, ko
sta praznovala zlato poroko, ponovno zaobljubila, da želita ostati
zvesta drug drugemu na nadaljnji
življenjski poti.
Anton in Alojzija Pajnkiher sta se
prvič poročila v Podlehniku. Tokrat
sta svate povabila na Vransko, kjer
sta petdeset let skupnega življenja potrdila pred županom Francem
Sušnikom in župnikom Jožetom
Turinekom. Po petdesetih letih se
lahko s ponosom ozirata na skupno
prehojeno pot, mi pa jima želimo,
da bi jih še veliko preživela drug ob
drugem.
TG

Na obisku
V ponedeljek, 23. 11. 2015, je svoj
60. rojstni dan praznovala Marinka
Šumlak, včasih stanujoča na Vologi
pri Vranskem. Sedaj je že deset let
oskrbovanka Doma Nine Pokorn Grmovje.
Ob prazniku sva jo nekdanji sosedi
obiskali in z njo pokramljali. Iskreno

naju je bila vesela, saj sva ji polepšali dan in jo prijetno presenetili.
Kdor se zna ob lepih dneh veseliti, je
tudi ob slabih boljše volje. Marinka,
ne pozabi lepih trenutkov!
Anica Jagodič, Mira Farčnik Zore

ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT

ABONMA 2015/2016
OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 16. januar 2016, ob 10.00

sobota, 23. januar 2016, ob 19.30

MALINA

NA SMUČIŠČU

gostujoča predstava iz dežele Vililandije

komedija

Gledališče KU-KUC Lendava

Gledališče Belansko KD Bohinjska Bela
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Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, TIC VRANSKO (041 919 829), 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO

SMUČANJE V NASSFELDU
V soboto, 9. januarja 2016, ZKTŠ Vransko
organizira enodnevno smučanje
z Vranskega v smučarsko središče
MOKRINE/NASSFELD (1.300-2.020 m).
Cena na osebo:
- odrasli/mladina: 46 EUR
- otroci (2001-2009): 29 EUR

Prijave zbiramo do 6. 1. 2016.

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
tel.: 041 238 749, 03 703 12 10

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Medvedji mesec
V novembru so v našem oddelku potekale »medvedje« obarvane dejavnosti. Otroci so v ta namen od doma
prinesli svojega medvedka. Medvedki
so še vedno ena najpogostejših in najbolj priljubljenih ljubkovalnih igrač, tako
da je bila izbira res pestra in so nas v
vrtcu »obiskali« tudi medvedki, s katerimi so se igrali že starši naših otrok. Pri
počitku nas je vsak dan spremljala ena
od zgodbic o Pikiju Jakobu (Kajetan
Kovič), spoznali pa smo tudi številne
druge literarne vsebine na to temo. Preizkusili smo se v medvedjem spominu,
10

oblikovali zaporedja od največjega do
najmanjšega medvedka, plesali, telovadili in se naučili »medvedji« pesmici.
Ko so naši medvedki zboleli, smo pripravili pravo medvedjo ambulanto. Pri
negi medvedkov nam je priskočila na
pomoč študentka medicine Petra Kolar, ki smo jo povabili v našo sredo. Ob
tem smo se seznanili s številnimi načini
za ohranjanje zdravja, kar nam bo prišlo
zelo prav v prihajajočih zimskih dneh.
Otroci oddelka 4-5 let
z Nado Kolar in Tatjano Travner

OBISKALI SMO ŽUPANA
Otroci skupine 5-6 let smo odšli na obisk k županu, g.
Francu Sušniku, z namenom, da ga povabimo v vrtec,
da nam polepša dopoldne z branjem pravljice. Prijazno
nas je sprejel v svoje prostore, z nami poklepetal, se
pošalil. Otroke je zanimalo, kakšno je njegovo delo, kaj
počne. Z veseljem nam je razložil, kaj počne, kako poteka njegov delovni dan. Obljubil je, da pride v vrtec na
branje pravljic. Hvala, g. župan.
Otroci sk. 5-6 let s Simono Kopitar in Darjo P. Štrajhar

KUHARSKI KROŽEK POSKRBI, DA OB PRAZNIKIH PO PIŠKOTIH DIŠI
V tednu od 23. do 27. novembra so bili
kuharji Osnovne šole Vransko-Tabor
zelo zaposleni. Najprej so po receptu
zamesili testo, ga zvaljali in z modelčki
naredili in spekli piškote. Nekaj so jih
nato okrasili s čokoladnim oblivom in
v slogu prihajajočih decembrskih dni
posuli s pisanimi mrvicami. Piškote so
zapakirali v okrasne lončke ter dodali
recept. Vse to z namenom, da bi na

dobrodelni prireditvi Žarek upanja, ki
je bila v petek, 27. 11. 2015, ob 17. uri
v Športni dvorani Vransko, zbrali čim
več prostovoljnih prispevkov za šolski
sklad Žarek upanja, ki pomaga otrokom iz socialno ogroženih družin, da
lahko sodelujejo pri plačljivih dejavnostih šole.
Kuharski krožek vsem želi sladke in
dišeče praznike. Pa dober tek!

Letošnja jesen nam je prinesla veliko
lepih dni. Škoda bi bilo, da jih ne bi
izkoristili. Na lep jesenski dan smo se
odpravili v Brode na kmetijo Rovan.
Gospa Fani in gospod Drejc sta nas
zelo lepo sprejela. Razkazala sta nam
stroje, živali ter celotno kmetijo. Pripravila pa sta nam tudi nekaj kmečkih
opravil. Skupaj smo raziskali kmetijo,
ličkali ter luščili koruzo, trgali in luščili
fižol, prebirali orehe ter se na koncu
okrepčali s pravo domačo malico. Za
povrh smo si nabrali še fižol, ki smo
si ga naslednji dan skuhali v vrtcu.
Otroci so bili ves čas nasmejani in niso
mogli prehvaliti dneva, preživetega

na kmetiji. Za čudovit dan pa bi se še
enkrat zahvalili naši varovanki Neži,
gospe Faniki ter gospodu Drejcu za
tako lep in topel sprejem. Hvala.

NA KMETIJI JE LEPO

Branka, Laura in otroci oddelka 3-5

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
Četrtošolci so komaj čakali na ekskurzijo, na kateri so spoznavali Kras,
njegove značilnosti in lepote.
Učenci so v prijetnem jesenskem vremenu doživeli nepozaben dan.
Preberite si vtise učenk 4. razreda.
V sredo, 11. 11. 2015, smo se z avtobusom odpeljali proti Postojni. Tam smo
si najprej ogledali Predjamski grad,
nato razstavo metuljev, Vivarij in mlin. V
Predjamskem gradu sem izvedela, da so
Erazma Predjamskega ubili na stranišču.
Na razstavi metuljev nam je vodič povedal, da največji slovenski metulj preko
kril meri 7 cm. V Vivariju sem videla majhne hroščke, tri človeške ribice in še nekaj drugih živali, ki živijo v jamah. V koči,
kjer smo si ogledali mlin, je tudi žaga.
Na koncu pa smo si ogledali Postojnsko jamo. Vkrcali smo se na vlakec in se
odpeljali po Postojnski jami. Vmes smo
nekaj časa hodili in si ogledovali različne kapnike. Tisti, ki rastejo od spodaj
navzgor, so STALAGMITI. Tisti, ki pa rastejo od zgoraj navzdol, so STALAKTITI.
V jami smo videli še ZAVESE in ŠPAGETE.

Ekskurzija v Postojno
11. 11. 2015 smo odšli na ekskurzijo v
Postojnsko jamo. Ob 8.25 je pripeljal
avtobus. Na avtobusu nas je pričakal
4. c-razred. Najprej smo si ogledali
Predjamski grad. Tam smo si ogledali
Erazmovo sobo, kuhinjo, skrite ječe,
stranišče … Vodička nam je povedala,
da je cesar hotel ubiti Erazma. Erazem
je pokopan pred cerkvijo, tam mu je
njegova ljuba posadila lipo. Druga
naša postaja je bil Vivarij, ki se nahaja
v Rovu od samega vhoda v Postojnsko jamo. Tu smo si ogledali živali, ki
so razmeram v jami tako prilagojene,
da zunaj nje ne morejo preživeti. V tej
jami je 150 različnih živalskih vrst. Kasneje je sledil ogled razstave metuljev.
Razstavo dopolnjuje veliko nočnih
metuljev z vsega sveta. Po ogledu
smo odšli v restavracijo, kjer smo se
okrepčali. Nato smo si odšli ogledat

Modrijanov mlin. Posebnost mlina
je bila ta, da so se v njem velikokrat
prepirali zaradi moke. Po mlinu smo
si ogledali žago. Potem pa smo le
dočakali ogled Postojnske jame, ki je
najbolj znana na svetu in je pomembna turistična zanimivost. Z vlakcem
smo se popeljali po Postojnski jami
in občudovali vse lepote, ki jih ta
jama ponuja turistom vsega sveta. V
Postojnski jami smo videli stalaktite,
stalagmite, Rdečo dvorano, Špagetno dvorano in Koncertno dvorano.
Postojnsko jamo je odkril Luka Čeč.
Ekskurzija se je bližala koncu. Bilo je
čudovito, še posebej, ker smo imeli lep
sončen dan. Zelo pa mi je bilo hudo,
ker nisem mogla kupiti spominkov za
svoje domače. Kljub temu mi je dan
ostal v najlepšem spominu.
Tajda, 4. b

Vsi smo uživali, ko smo se z vlakcem peljali po jami.
Ko smo se vrnili iz Postojne na Vransko,
sem staršem in sestri pripovedovala o
ekskurziji. Na ekskurziji sem zelo uživala.
Sara, 4. a

MEDENI ZAJTRK V VRTCU VRANSKO
V petek, 20. 11. 2015, je potekal v Vrtcu
Vransko, tako kot po vsej Sloveniji, tradicionalni slovenski zajtrk. Otrokom smo
postregli z medom, maslom in mlekom
slovenskih pridelovalcev.
Po zajtrku smo se zbrali v večnamenskem prostoru in si skupaj ogledali
risanko Rojstvo čebelice Maje. Vrata
igralnic smo odprli, da so otroci lahko
prehajali, ustvarjali, se sladkali in se igrali na temo čebelarstva. Pripravili smo
didaktične igre, ki so nam razgibale
možgane. Iz nestrukturiranega materiala smo izdelovali čebelice, slikali na
panjske končnice in na ta način dobro
razgibali prste. Izdelovali smo medene
kroglice, pripravljali nabodala iz jabolk
ter čaj z medom in tako poskrbeli za
naše želodčke. Za konec pa smo se pre-

pustili spretnim rokam Laure in Branke
in postali prave čebelice.
Obiskala sta nas čebelarja iz Čebelarskega društva Vransko, g. Janez Kropivšek
in g. Ivan Tokmadžić, in nam pripravila
delavnico, v kateri so otroci pomagali
narediti satnik. Ugotovili smo, da ni tako
enostavno zabiti žebelj. Nekateri so bili
pri tem bolj spretni, drugi manj, vsi pa
smo bili zelo vztrajni. Otrokom sta pokazala zaščitno čebelarsko opremo in

kadilnik. S seboj sta imela tudi sat z medom, ki smo ga lahko tudi pokušali in se
sladkali.
Koordinatorice: Katja Rotar, Tatjana
Travner in Mateja Remic
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KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V JANUARJU:
•
•
•

torek, 5. januar 2016, ob 10.30 v Našem domu: Literarna ura v Našem domu
torek, 15. januar 2016, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem z Darjo Kos
četrtek, 21. januar 2016, ob 19. uri v KD Vransko: Maks, vezni igralec mesta – prireditev v spomin na
Maksa Soršaka, v sodelovanju z ZKTŠ Vransko in Mestnim gledališčem Ljubljana
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
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ZGODILO SE JE ...
Ustvarjalnica izdelovanja novoletnih
voščilnic
Na prvi dan zadnjega meseca v letu smo v vranski knjižnici ustvarjali božično-novoletne voščilnice. Spretni prsti so
izdelovali unikatne voščilnice v obliki božičkovega plašča,
adventnega venca, okrasnih bučk ali smrekic. Pri tem sta
nam prijazno pomagali Edita in Barbara iz KD Vransko, za
kar se jima iskreno zahvaljujemo.
Vrtec na obisku
V torek in petek, 8. in 11. decembra, so prišli v goste otroci
iz Vrtca Vransko. Ker nam zima kar noče pobeliti narave,
smo v knjižnici - vsaj za nekaj časa - na krilih zgodb pričarali
zimo z zimskimi radostmi in nepogrešljivim praznovanjem
božiča.
Otroci so se izkazali kot izjemni poslušalci in ljubitelji knjig.
Tudi najmlajši, ki so komaj dopolnili prvo leto, so z veseljem listali knjige ter zaplesali na božično glasbo.

Knjižne novosti

Za odrasle:
• Splichal, B.: Nekaj sladkega: veganske sladice
• Christie, A.: Igra ogledal
• Kleypas, L.: Odpelji me opolnoči
• Roberts, N.: Igra sreče; Vrtinec ljubezni
• Moyes, J.: Zadnje ljubezensko pismo
• Rozman R., A.: Gleda kondor avion
• Flynn, G.: Ostrina
• Čučnik, P.: Otročjost
• Cass, K.: Izbira
• Prva pomoč: vodnik
• Beaton, M. C.: Agatha Raisin in posajena vrtnarica
• Kinnunen, T.: Križišče štirih poti
• Park, Y.: Da bi lahko živela
• Johansen, E.: Saga o kraljevini Tearling
• McKinlay, D.: Ščepec sreče

Mladina:
• Donaldson, J.: Zverjašček
• Kamenšek, A.: Naravoslovni hokus pokus
• Hawthorne, L.: Herbert
• Bone, M.: Zdravilne zgodbice, 2. del
• Muck, D.: Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček
• Leaf, M.: Bikec Ferdinand
• Halasz, F.: Moja prva knjiga o šahu
• Stellmacher, H.: Rok ne potrebuje več dude;
• Rok si sam čisti zobke; Rok zaspi sam
• Forssen, E. C.: O zajčku, ki bi rad zaspal
• Perko, T.: Sofija in Srečko
• Child, L.: Ena stvar
• Kraljič, H.: Nekaj res posebnega
• Lorenzutti; N. K.: Kdo je danes glavni
• Badger, M.: Spet v šoli
• Strong, J.: Duh v kopeli

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 23. DECEMBER 2015
VSEBINA

Številka 52/2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

AKTI
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2016
2. ODLOK o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju
občine Vransko
3. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016
4. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za
leto 2016
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2016
6. AVTENTIČNA RAZLAGA Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

OBVESTILA
7. OBVESTILO o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Vransko
8. OBVESTILO o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko
9. POZIV uporabnikom ekoloških otokov

AKTI
1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 –
ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr,
107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 16.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko št. 21/12 in
46/15) je Občinski svet Občine Vransko na 9. redni seji dne 8. 12.
2015 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2016
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S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2016 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

Proračun 2016
v EUR
2.376.314
1.995.862
1.733.630
1.488.670
191.510
53.150
300
262.196
142.996
2.700
2.500
3.000
111.000
0
0
0
0
0
0
380.488
380.488
2.159.833
774.954
161.108
22.700
525.456
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403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
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27.690
38.000

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

926.464
26.112
511.585

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

405.553
405.553

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70.661
318.106

52.862
40.152
12.710
216.481
216.481

0

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

0

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

0

0

0
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za
izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan
je odredbodajalec.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem
stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki se
uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se
porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije-Regionalni
center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi
predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva
sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni
izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se
namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)

C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun 2016
v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

100.000
100.000
100.000

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

241.792
241.792
241.792

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

74.689

X. NETO ZADOLŽEVANJE

15.614

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

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun 2016
v EUR

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Skupina/Podskupina kontov

- 216.481

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

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

- 141.792

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi ( občinski svet,
župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v
skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o
sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v proračunu
zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne
prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
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Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih
proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje
uporabnikov se dogovori s pogodbo.

programov

posrednih

Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali
kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako,
da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ 1 (en)
dan pred izplačilom - zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo
upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja
sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v
posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje
naloge v mejah sredstev,
ki so jim odobrene z občinskim
proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva
dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in
investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem
naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi
presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje
obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki
so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu
svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno in sicer ob polletju in
ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi
programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih
sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem
področju oziroma pri neposrednem uporabniku s sklepom:
- če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev
na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo
mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah
pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev;
- če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih
pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
- če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
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- razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
proračunskega uporabnika;
- odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena
ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
- odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
- odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne
porabe, vendar ne več kot do 5 % zadnjega sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
- če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi
katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan
te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v
okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je
določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru
možnih prihrankov sredstev;
- odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se
zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve
ni mogoče izterjati;
- izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine;
- odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi
postavkami;
- opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi
predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se
lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %
bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2016 znašajo
10.000 EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o njihovi
uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
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13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po
ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 28.000
EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 28.000 EUR. Župan in o tem s
pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
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rezervni
sklad v letu 2016 predstavljajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo
posledic po elementarnih nesrečah v višini 100.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme
občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem
občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični
vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti
v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s
premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je
skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim
premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa
odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost
proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo
denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov,
povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled
načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in
odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup
kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi
možnostmi določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem
županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina
likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se
občina kratkoročno lahko zadolži do višine 100.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v
letu 2016 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina
odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih
ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2016 ne smejo
zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2016, če
bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok o proračunu in splošni del proračuna – zajet v odloku o
proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Občinskem
informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na
spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Številka: 410/2015
Vransko, 8. 12. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju
občine Vransko
Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo in 58/12) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/12 in 46/15) je Občinski svet Občine Vransko
na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel
ODLOK
o zatiranju koruzne (prosene) vešče
na območju občine Vransko
1. člen
Zaradi preprečevanja širjenja koruzne (prosene) vešče (Ostrinia
nubilalis Hübner) in zmanjševanja gospodarske škode, ki jo
povzroča, so pridelovalci koruze in hmelja dolžni vsako leto
najpozneje do 31. marca pospraviti oziroma odstraniti s polj ter
hmeljišč koruznico in hmeljevino. Štrclje koruznice je potrebno
zaorati, po potrebi tudi zmulčiti, da ne bodo vidni na površini. Prva
tako je potrebno do omenjenega datuma pokrmiti oziroma odstraniti
koruzo v zrnju iz koruznikov in drugih deponij, od koder bi lahko
izletavala koruzna (prosena) vešča.
2. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka izvaja Medobčinska
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
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Številka 52/2015 – 23. 12. 2015

3. člen

4.

Kdor ravna v nasprotju z določbo 1. člena tega odloka, se kaznuje z
globo:

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

- od 1.200 evrov do 2.000 evrov za pravne osebe,
- od 800 evrov do 1.200 evrov za samostojne podjetnike
posameznike,
- od 500 evrov do 800 evrov za odgovorno osebo pravne osebe ali
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika kot fizično osebo.
Kršitelj plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih
dneh po pravnomočnosti.
Kršitelj, ki ne plača polovičnega zneska globe po prejšnjem
odstavku, mora plačati celoten znesek globe v roku, ki je določen v
odločbi oziroma plačilnem nalogu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Številka: 330/2015
Vransko, 8. 12. 2015

Številka: 4260/2015/01
Vransko, 8. 12. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za
leto 2016
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 14/15ZUUJFO), 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 in 46/2015) je
občinski svet Občine Vransko na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za območje občine Vransko v letu 2016 ostaja enaka kot v
letu 2015 in znaša 0,005054 EUR/m2.

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2016
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 14/15ZUUJFO), 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 in 46/2015) je Občinski
svet Občine Vransko na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za
leto 2016
1.
Povprečna gradbena cena za m² uporabne stanovanjske površine,
izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za stroške komunalnega
urejanja in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2016 enaka kot v letu
2015 in znaša na območju občine Vransko 812,95 EUR/m².
2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne
gradbene cene za m² stanovanjske površine.
3.
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.

2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2016.
3.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4261/2015/01
Vransko, 8. 12. 2015

5. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2016
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št.
94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9,
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I176/08-10, 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. 21/2012 in 46/2015) in Pravilnika o enkratni denarni
pomoči novorojencem v Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06) je
Občinski svet občine Vransko na 9. redni seji dne 8. 12. 2015
sprejel
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Vransko v letu 2016
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini Vransko se
za leto 2016 določi v naslednji višini:
•
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
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Številka 52/2015 – 23. 12. 2015
•
•
•

URADNE OBJAVE Občine Vransko

221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu novorojencu v
družini.
2. člen

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se
zagotovijo z odlokom o proračunu občine Vransko za leto 2016.

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko je:
- na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času
uradnih ur občinske uprave;
- objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave

3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
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Številka: 1223/2015
Vransko, 8. 12. 2015

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10
in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015)
in 70. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradni
list RS, št. 44/99, 42/00 in 13/01) je Občinski svet Občine Vransko
na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejel
AVTENTIČ NO RAZ LAGO
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko

8. Obvestilo o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko
Občinski svet Občine Vransko je na 9. redni seji dne 8. 12. 2015
obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Sprememb in
dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko, ter ga
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način
od 4. 1. 2016 do 4. 2. 2016.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz.
predloge na predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Vransko posredujete na enega od
naslednjih načinov:
- pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59,
3305 Vransko;
- vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;
- pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Vransko je:
- na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času
uradnih ur občinske uprave;

v naslednjem besedilu:
»Določbo 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na
območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št.
33/2013) je treba razumeti tako, da lahko počitniško rezervacijo iz 3.
člena predmetnega sklepa in dodatna znižanja iz 4. člena
predmetnega sklepa uveljavljajo le starši, ki imajo na dan pričetka
koriščenja počitniške rezervacije ali dodatnega znižanja poravnane
vse finančne obveznosti do vrtca.«

- objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocilain-objave

Številka: 6020/2015
Vransko, 8. 12. 2015

Zabojniki pri pokopališču Vransko so namenjeni izključno odlaganju
odpadkov s pokopališča (odpadne nagrobne sveče, biološko
razgradljivi odpadki itd.) in ne odpadkov, ki nastajajo v
gospodinjstvih ali pri opravljanju poslovne dejavnosti.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
7. Obvestilo o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Vransko
Občinski svet Občine Vransko je na 9. redni seji dne 8. 12. 2015
obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Sprememb in
dopolnitev Statuta Občine Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno
javno obravnavo na krajevno običajen način od 4. 1. 2016 do 4. 2.
2016.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz.
predloge na predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Vransko posredujete na enega od naslednjih načinov:

9. Poziv uporabnikom ekoloških otokov

Odpadke iz gospodinjstev, ki so primerni za obdelavo in ponovno
uporabo (steklo, papir, embalaža), lahko ločeno odlagate na
ekoloških otokih.
Za lažje ločevanje so zabojniki na ekoloških otokih različnih barv
oziroma imajo različne barve pokrovov: bela barva je za steklo,
rdeča za papir ter modra za embalažo.
Ob tem uporabnike ekoloških otokov ponovno prosimo za
doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago na
ekoloških otokih. Odpadkov ne odlagajte po tleh ob zabojnike,
temveč v zabojnike.
V primeru, da je kateri izmed zabojnikov na ekološkem otoku poln,
pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 16 16.

- pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59,
3305 Vransko;
- vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;
- pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
NK VRANSKO JESENSKI PRVAKI

Po končanem jesenskem delu prvenstva pod okriljem MNZ Celje smo lahko
pri Nogometnem klubu Vransko več
kot zadovoljni z delom, obiskom in rezultati naših mlajših selekcij.

Ekipi U11 se je prav tako pridružilo veliko novih vadečih, zato se fantje še uigravajo. Kljub temu so bili v jesenskem
delu dostojen nasprotnik, saj so osvojili 4 zmage na šestih tekmah.

Našim vrstam se je v dobrih treh
mesecih pridružilo 20 novih članov,
ki so zapolnili prazna igralna mesta in
hkrati zaostrili konkurenco. V jesenskem delu so pod okriljem NK Vransko
nastopale 4 ekipe.

V tem polletju je največ prikazala ekipa U13, ki z izkupičkom 6 zmag in 3
neodločenih izidov zaseda prvo mesto
v jesenskem delu prvenstva. Ekipa, ki
sedaj šteje že kar 22 igralcev in eno igralko, bo v aprilu nadaljevala z boji za
prvo mesto in posledično za uvrstitev
v višji rang tekmovanja. Hkrati se lahko
pohvalijo tudi s tem, da v jesenskem
delu edini niso izgubili nobene tekme.

Najmlajša ekipa U9 se po treh mesecih
treningov že pogumno bori z ostalimi
ekipami in si nabira še kako pomembne izkušnje iz osnov nogometa. Fantje so se 6. 12. 2015 udeležili turnirja v
Hrastniku, kjer so zasedli 3. mesto in
za nagrado prejeli pokal, ki jim je še dodatna motivacija za nadaljnje delo.

Ekipa U13 po zmagi proti Zrečam

Najstarejša selekcija, ki deluje pod
okriljem NK Vransko, je selekcija U15
in nastopa pod imenom Združena Savinjska. Ekipo sestavljajo igralci iz treh
različnih klubov, posledično pa fantje

Jesenski prvaki U13 po zadnji tekmi

še niso tako uigrani, kar se je pokazalo
tudi na lestvici, saj tam zasedajo zadnje mesto.
Za tiste, ki si želite pogledati podrobnejša poročila s tekem, lahko to storite
na spletni strani NK Vransko pod rubriko BLOG.
Prav tako je vredno omeniti, da smo
v jesenskem delu na izobraževanje
za nogometnega trenerja poslali dva
trenerja in tako veliko pridobili na
kvaliteti dela z najmlajšimi.
Treningi tudi v zimskem času potekajo s polno paro v prostorih Športne
dvorane Vransko.
Vsi, ki se želite preizkusiti v nogometnih vragolijah, ste vabljeni k vpisu v
našo nogometno šolo.

Ekipa U9 s pokalom
za 3. mesto

Sv. Miklavž v župnijski cerkvi na Vranskem

Tako kot vsako leto je tudi letos prišel
sv. Miklavž s svojim spremstvom
obiskat otroke v župnijsko cerkev na
Vranskem. Še preden je prišel, je prebral in pregledal vso prispelo pošto in
ugotovil, da so bili otroci pridni. Zato
jim je z veseljem pripravil uporabna
darila. Nagovoril jih je z besedami,
da se moramo imeti radi, si vzeti čas

drug za drugega in po svojih močeh
drug drugemu pomagati. Med razdeljevanjem daril so mu nekateri najbolj
korajžni otroci deklamirali pesmice,
drugi pa skupaj z njim molili molitvice.
Tega je bil sv. Miklavž še posebej vesel.
Obljubil jim je, da jih bo drugo leto spet
z veseljem obiskal.
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NE SPREGLEJTE

Naj ima novo leto tople, modre oči,
saj v njih so nebo, sanje in sreča za vse ljudi.
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Čestitamo
ob dnevu
samostojnosti
in enotnosti .

Preživite v miru
božični čas,
v letu 2016 pa
naj vas spremlja
sreča in se vam
izpolnijo vse
sanje.

Župan, občinska uprava in
občinski svet

Zavod za kulturo,
turizem in šport Vransko

Staro leto se je poslovilo.

V studiu DiFotoGraf bomo s foto ponudbo še
naprej skrbeli, da vam bodo vaši dragoceni
trenutki ostali v lepem in v trajnem spominu
tudi v novem letu 2016!

6

NE SPREGLEJTE
Zakaj, kako, kdaj in kje prijaviti začasno prebivališče?
Selitve spremljajo človeštvo skozi vso
njegovo zgodovino in se izražajo v obliki
stalnega ali začasnega preseljevanja
oseb, kar je povezano tudi z našim
prebivališčem. Tokrat vas bomo seznanili
z obveznostjo prijave začasnega
prebivališča.
Zakon o prijavi prebivališča določa, da
kadar se preselimo na nov naslov in se
tam zadržujemo ali začasno prebivamo
zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov,
vendar na tem naslovu nimamo namena
stalno prebivati, smo dolžni prijaviti
začasno prebivališče.
Državljani Republike Slovenije in tujci, ki
imajo veljavno dovoljenje za prebivanje v
RS, moramo/morajo sami prijaviti začasno
prebivališče v treh dneh od dneva
naselitve, če se nastanimo ali začasno
prebivamo zunaj naselja stalnega oziroma
začasnega prebivališča, in sicer v objektih,
kot so počitniške hiše, stanovanja in
drugi objekti, če nameravamo v tem
naselju prebivati več kot 60 dni. To lahko
brezplačno opravimo osebno na kateri
koli upravni enoti ali krajevnem uradu
na območju Republike Slovenije ali prek
enotnega državnega portala e-uprava
s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Prijavo prebivališča pa lahko z našim
pisnim pooblastilom opravi tudi tretja
oseba. Osebnih dokumentov nam ni
treba na novo urejati, saj so na njih naši
podatki o stalnem naslovu.
Če prijavljamo začasno prebivališče
osebno na upravni enoti ali krajevnem
uradu, moramo priložiti veljaven osebni
dokument, opremljen s fotografijo,
in dokazilo, da imamo pravico do
prebivanja na naslovu, ki ga prijavljamo.
Kot dokazilo, da imamo pravico do
prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo
o lastništvu, najemna ali podnajemna
pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma
solastnikov
stanovanja
oziroma upravljavca nastanitvenega
objekta, pri čemer soglasja lastnika ni
potrebno overjati. Če je nepremičnina,
na naslovu katere želimo prijaviti
začasno prebivališče, vpisana v register
prostorskih enot, nam ni treba dokazovati
lastništva nad to nepremičnino, saj te
podatke pridobimo na upravni enoti po
uradni dolžnosti.
Tujci, ki imate veljavno dovoljenje za
prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja
v Republiki Sloveniji, vendar v Republiki
Sloveniji nimate prijavljenega stalnega
oziroma
začasnega
prebivališča
pri upravni enoti, morate začasno
prebivališče prijaviti v treh dneh od dneva

naselitve oziroma od vročitve dovoljenja
za začasno prebivanje tujca ali potrdila
o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji.
Tujci, ki nimate dovoljenja za prebivanje
v Republiki Sloveniji in niste nastanjeni
v nastanitvenih objektih, za vstop v
našo državo in bivanje pri nas pa ne
potrebujete vizuma, se morate prijaviti
pri pristojni policijski postaji v roku treh
dni po prehodu državne meje oziroma
po spremembi nastanitve. V Slovenijo
lahko vstopate in bivate največ 90 dni v
obdobju 180 dni.
Posamezniku, mlajšemu od 18 let, in
posamezniku, ki ni poslovno sposoben,
prijavijo začasno prebivališče starši ali
skrbniki oziroma tisti, pri katerih stalno
prebiva. V primeru, ko živijo starši ločeno,
otroka prijavi tisti izmed roditeljev, ki
izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem
otrok stalno prebiva. Pri tem pa velja
izjema za posameznike, ki so mlajši od
18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so
po drugih predpisih pridobili popolno
poslovno sposobnost. Za te posameznike
namreč velja, da morajo sami prijaviti
začasno prebivališče.
Na upravni enoti na podlagi veljavnega
osebnega dokumenta preverimo vašo
identiteto, pravilnost naslova, ustreznost
dokazil o pravici do prebivanja na
prijavljajočem naslovu ter veljavnost
dovoljenja za prebivanje – v primeru, ko
prijavlja prebivališče tujec.
V
primeru
e-prijave
začasnega
prebivališča lahko na katero koli upravno
enoto v Republiki Sloveniji po elektronski
poti pošljete elektronsko podpisan in
izpolnjen obrazec za prijavo začasnega
prebivališča in skenirano dokazilo o
pravici do prebivanja na naslovu, ki ga
prijavljate. Tudi v tem primeru na upravni
enoti preverimo vašo identiteto, vendar
na podlagi uradnih evidenc, pravilnost
naslova, ustreznost dokazil o pravici do
prebivanja na prijavljajočem naslovu
ter veljavnost dovoljenja za prebivanje.
Poleg tega pa preverimo še veljavnost
elektronskega podpisa. V primeru
elektronske prijave prebivališča vam
bomo na upravni enoti po uspešnem
evidentiranju
prijave
začasnega
prebivališča izdali potrdilo o prijavi
začasnega prebivališča in vam ga poslali
po pošti.
Zakon določa, da prijava začasnega
prebivališča lahko traja največ eno
leto. V primeru daljšega začasnega
prebivanja moramo obnoviti prijavo
začasnega prebivališča v roku osmih

dni od poteka trajanja prijavljenega
začasnega prebivališča oziroma v
osmih dneh od vročitve dovoljenja za
začasno prebivanje oziroma potrdila o
prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji.
Ne smemo pa pozabiti, da smo tudi pri
obnovi začasnega prebivališča dolžni
predložiti dokazilo o pravici do prebivanja
na naslovu. Če v roku osmih dni od
poteka trajanja začasnega prebivališča
ne obnovimo začasnega prebivališča, se
šteje, da nimamo prijavljenega začasnega
prebivališča na tem naslovu.
Obstajajo zakonske izjeme, v katerih
primerih prijava začasnega prebivališča
ni potrebna za posameznike:
• ki se nastanijo v objektih ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, in
ministrstva, pristojnega za obrambo,
in Slovenske vojske, ki so namenjeni
za potrebe opravljanja službe;
• ki se nastanijo v bolnišnici ali v
drugem zdravstvenem zavodu
zaradi zdravljenja;
• ki se nastanijo v zatočiščih za žrtve
nasilja v družini;
• ki so pripadniki sil za zaščito,
reševanje in pomoč, če na povabilo
Republike Slovenije sodelujejo pri
odpravljanju posledic naravnih
nesreč;
• ki se kot državljani, ki jim je bil priznan
ugovor vesti vojaški dolžnosti, zaradi
opravljanja nadomestne civilne
službe ali drugega predpisanega
usposabljanja za zaščito in reševanje,
nastanijo v objektih organizacij, ki to
službo ali usposabljanje izvajajo.
Ob tem bi vas radi opozorili, da
posameznik, ki ima stalno prebivališče in
eno oziroma več začasnih prebivališč, na
upravni enoti določi oz. sporoči naslov
za vročanje. Kot naslov za vročanje lahko
določimo le naslov, na katerem imamo
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.
V kolikor kot naslov za vročanje določite
naslov začasnega prebivališča, pa vam
nato to poteče, vi pa ga ne obnovite, se
za naslov za vročanje šteje naslov vašega
stalnega prebivališča. Priporočamo, da se
na pošti pozanimate glede preusmeritve
poštnih pošiljk.
Na koncu naj izkoristim priložnost, da
skupaj s sodelavci UE Žalec zaželim vsem
vašim občanom in občankam prijetne
novoletne praznike in srečno 2016.
Simona Stanter, načelnica
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NE SPREGLEJTE
VIŠJA DENARNA SOCIALNA POMOČ IN OTROŠKI DODATKI,
VEČ DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ
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S 1. januarjem 2016 stopita v veljavo
Zakon o spremembah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih in
Zakon o spremembi in dopolnitvah
Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev.
Z januarjem se tako zvišuje osnovni
znesek minimalnega dohodka z
270,82 evrov na 288,81 evrov, kar
pomeni, da se znesek redne denarne
socialne pomoči, izredne denarne
socialne pomoči in posmrtnine zviša
na 288,81 evra za samsko osebo.

Najvišji možni varstveni dodatek za
samsko osebo bo od novega leta
dalje 470,76 evra, trenutno je 465,71
evrov.
Vse vloge, oddane v mesecu decembru,
bodo odločene po novi zakonodaji.
Upravičenci, ki že imajo odločbo o
priznanju pravice do denarne socialne
pomoči ali varstvenega dodatka, pa
lahko ne glede na obdobje veljavnosti
te odločbe pred potekom obdobja, za
katerega jim je bila pravica priznana,
v roku od 1. januarja 2016 do 29.

februarja 2016 uveljavljajo odmero teh
pravic po novi zakonodaji.
Do državne štipendije bodo
upravičene družine s povprečnim
mesečnim dohodkom 56 % na
družinskega člana, prav tako se
bodo zvišali zneski otroškega
dodatka v petem in šestem
dohodkovnem razredu za 10
odstotkov, to je na raven pred
uveljavitvijo varčevalnih ukrepov.
Podaljša pa se »zamrznitev« 7. in 8.
dohodkovnega razreda.

Bolezen modrikastega jezika - Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo
V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah
je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o ugotavljanju, preprečevanju in
zatiranju bolezni. Več na: http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/.

Želimo vam,
da bi vas v novem letu
glas srca še naprej vodil
pri iskanju tistega,
kar se z besedami ne da povedati.

Folklorno društvo Vransko
vam želi vesele božične praznike
in srečno novo leto 2016.

Umetnost izdelave cvetja
iz krep papirja
Sodelavci Župnijske Karitas Vransko vas
vabimo, da se nam v januarju pridružite pri
izdelavi cvetja iz krep papirja. To bo odlična
priložnost, da se te umetnosti naučite in hkrati
naredite nekaj dobrega za sočloveka, saj bomo
to cvetje kasneje vpletli v butarice, s katerimi
bomo zbirali prostovoljne prispevke za pomoč
ljudem v stiski.
Prvo druženje bo potekalo v torek, 12. 1.
2016, s pričetkom ob 18.00 uri v depandansi
Našega doma in potem se bomo družili še tri
zaporedne torke.
Datumi so objavljeni v napovedniku dogodkov.
Prisrčno vabljeni.

NE SPREGLEJTE

Želimo Vam vesel božič
in vse dobro
v novem letu 2016 .
Župan,
občinska uprava
in občinski svet

Vsi upi in želje, ki v srcih živijo,
naj se v prihodnjem letu vam izpolnijo.

Mirne boiène praznike ter
sreèe, zdravja in varnosti
v novem letu 2016 vam eli
PGD Vransko
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Lepo je potovati …
A vsakokrat ugotovimo,
da je najboljši domači kruh.
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Že več kot tri desetletja,
vsako noč, vsak dan
pečemo domači kruh in pekovsko pecivo,
za sladokusce s tortami in keksi poskrbimo.
Lepe, prijetne decembrske praznike
in vse dobro v letu 2016
vam želi kolektiv Brglez
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Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat dan.

PRIREDITEV V POČASTITEV
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
v soboto, 26. decembra 2015, ob 17. uri
v Kulturnem domu Vransko
Ob tej priložnosti bo župan Franc Sušnik čestital
najuspešnejšim maturantom v letu 2014/2015.

Vabljeni.

NE SPREGLEJTE
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PRIREDITVE V občini TABOR
v DECEMBRU 2015 in JANUARJU 2016

petek, 25. december, 1.00
POGOSTITEV PO POLNOČNICI
okolica cerkve sv. Jurija ob Taboru
(Društvo podeželske mladine Tabor,
070 321 516)
petek, 25. december, ob 16.00
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO
IN ZAJČEVO KOČO
zbor ob 16.00
• v Ojstrici: preko Krvavice do koče
(težja pot),
• pred šolo v Lokah: po cesti do
koče (lažja pot)
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sobota, 26. december, ob 18.00
BOŽIČNI KONCERT DOMAČIH
ŠENTJURSKIH PEVSKIH ZBOROV
Vokalna skupina VOKS Tabor, Mešani
pevski zbor Pevskega društva Tabor,
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jurij ob
Taboru
cerkev sv. Jurija ob Taboru
(Kulturno društvo Ivan Cankar Tabor,
051 234 575)
torek, 29. december, ob 19.00
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR
TROJK V KOŠARKI
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor,
031 895 542)

petek, 1. januar, ob 14.00
NOGOMETNA TEKMA: STARI – MLADI
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor,
051 381 306)
četrtek, 14. januar, ob 19.00
MEDITACIJA S TOMISLAVOM
BRUMCEM
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)
torek, 26. januar, ob 18.00
PRAVLJIČNA URICA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
03 712 12 52)

NAPOVEDNIK DOGODKOV - DECEMBER 2015 / JANUAR 2016
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

ŽIVE JASLICE

pred župnijsko
cerkvijo

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

25. 12. 2015
17.00

NOČNI POHOD NA ČRETO

start pred občinsko
stavbo

PD Vransko
(041 464 185)

26. 12. 2015
17.00

PRIREDITEV V POČASTITEV
DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Kulturni dom
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

27. 12. 2015
17.00

Božični koncert
PESEM BOŽIČNE NOČI

cerkev sv. Mihaela

KD Vransko
(051 262 485)

28.-30. 12. 2015
17.00

Zimska pravljica v treh delih
ZVEZDICA ZASPANKA

pod kostanji

Literarno društvo LIvRA
Vransko
(041 873 080)

31. 12. 2015
8.00

SILVESTRSKI POHOD

start pred občinsko
stavbo

PD Vransko
(041 464 185)

31. 12. 2015
23.00

NAZDRAVIMO NOVEMU LETU

pod kostanji

Literarno društvo LIvRA
Vransko

5. 1. 2016
10.30

LITERARNA URA V NAŠEM DOMU

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

8. 1. 2016
19.30

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
S SLOVENSKIM OKTETOM

cerkev sv. Mihaela

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

9. 1. 2016
5.00

Enodnevni smučarski izlet
MOKRINE/NASSFELD

odhod s parkirišča
pri ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

12., 19. in 26. 1. 2016
18.00

Tečaji in delavnice
IZDELAVA CVETJA IZ KREP PAPIRJA

depandansa v
Našem domu

Naš dom

15. 1. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM
Z DARJO KOS

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

16. 1. 2016
10.00

Otroški abonma
MALINA

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

21. 1. 2016
17.00

NOGOMETNA TEKMA
V SPOMIN MAKSA SORŠAKA

Športna dvorana
Vransko

Franci Lesjak
(051 682 120)

21. 1. 2016
19.00

Prireditev v spomin Maksa Soršaka
MAKS, VEZNI IGRALEC MESTA

Kulturni dom
Vransko

MGL, Občinska knjižnica
Vransko in ZKTŠ Vransko
(03 703 12 80)

23. 1. 2016
19.30

Gledališki abonma
NA SMUČIŠČU

Kulturni dom
Vransko

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

24. 12. 2015
18.00 in 23.00

Si želite ogledati kulturno prireditev
kjer koli v Sloveniji?
Vstopnice, ki so naprodaj v spletni trgovini www.mojekarte.si, lahko dobite tudi na Vranskem.
V pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko vam bomo z veseljem priskočili na pomoč in vam
izdali vstopnico.
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BOŽIČNONOVOLETNI
KONCERT
V CERKVI SV. MIHAELA
NA VRANSKEM

PETEK, 8.1.2016,
OB 19.30
KD Slovenski oktet, Krekov trg 2, SI-1000 Ljubljana
+386 (0)31 610 014; info@slovenski-oktet.si;
www.slovenski-oktet.si
Medijski pokrovitelj

Cena do 31. 12. 2015: 10 evrov
Prodaja vstopnic: TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša), www.mojekarte.si

