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OBČINSKI INFORMATOR
številka 122
Vransko, 29. 4. 2016
Na naslovnici:
Fotografija iz leta 1958 je iz knjige
Pozdravi iz Vranskega v slikah-1,
fotografija iz leta 2016: ZKTŠ Vransko
Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net

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

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Občinska knjižnica Vransko, PGD Vransko, AMZS CVV Vransko,
LD Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, Studio Di.Foto.Graf,
Tone Tavčer, Milena Glušič
Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 31. 05. 2016.
Prispevke zbiramo do 15. 05. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

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

PISMA BRALCEV / ZGODILO SE JE ...
ZAHVALA
Dne 10. 4. se je večina osmošolcev in devetošolcev odpovedala allstarkam, adidaskam in kavbojkam, ki predstavljajo običajno in vsakodnevno obleko in obutev mladih. Nadeli ste si celo
kravato ali obuli čevlje z visoko peto, ker vam vendarle birma
predstavlja praznik vere in družine.
Gospod župnik Jože, hvala Vam, da ste nas z veliko vere in
modrosti uvajali v versko življenje. Hvala tudi za vso vašo podporo, trud in molitve, ki nam jih namenjate v svoji duhovniški
službi.
Hvala animatorjem za vaš trud, potrpežljivost, vztrajnost in
dobro voljo, ki ste jo vložili v delo z našimi birmanci.
Iskrena zahvala vrtnarstvu in cvetličarstvu Sadika, ki je za to
slovesnost lepo okrasilo našo cerkev. Hvala tudi mamicam bir-

mancev, ki so s svojimi pridnimi rokami izdelale bršljanove trakove in očistile notranjost cerkve. Postavitev slavoloka pred
cerkvijo pa je delo očetov birmancev iz Stopnika in Čepelj.
Hvala tudi očetom za ureditev okolice naše župnijske cerkve.
Sveta birma je bila lepa in svečana tudi zaradi pesmi, ki jih je
prepeval mešani pevski zbor Franca Lesjaka.
Starši pa smo izredno ponosni na naše birmanke in birmance,
ki so se samoiniciativno udeležili čiščenja cerkve.
S skupnimi močmi smo zgledno pripravili sveto birmo, ki jo
bomo ohranili v lepem spominu.
Starši in birmanci
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SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
vo vilo so se ob 8. uri zjutraj
zbrali
predstavniki
društev,
ki so prevzeli vreče, rokavice
in odsevne telovnike za svoje
člane. Slednje je z namenom zagotovitve varnosti udeležencev
akcije pri čiščenju okolice lokalnih cest in javnih poti prispevala
AMZS.
V soboto, 16. aprila 2016, je v naši
občini potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija, ki jo je v sodelovanju z društvi organizirala Občina
Vransko.
Na zbirnem mestu pred Oseto-

je odvrženih odpadkov vsako leto
manj. Kljub temu se je nabralo za
okoli 8 m2 odpadkov.
Po končani akciji so udeleženci vtise
strnili ob dobrotah z žara v letnem
vrtu društva upokojencev.
Se vidimo spet prihodnje leto.

Na teren se je odpravilo 85 članov
društev in drugih občanov. Kot
zgled velja še posebej izpostaviti
vaško skupnost Vindija, ki se je akcije
udeležila v res velikem številu.
Že med samo akcijo so udeleženci z
zadovoljstvom ugotavljali, da njihov
vsakoletni trud le prinaša sadove, saj

PESNICA IN SLIKARKA MILENA ŠIMUNIČ V SCHWENTNERJEVI HIŠI
Odprtje TIC-a Vransko v Schwentnerjevi
hiši smo v začetku aprila zaznamovali z
odprtjem pregledne razstave likovnih
del Milene Šimunič.

Najprej se je predstavila v besedi, v
pogovoru s Tanjo Goropevšek in z interpretacijo pesmi, saj se je kot umetnica
najprej izlila na papir kot pesnica, šele
kasneje kot slikarka. Povedala je, da je
že kot osnovnošolka imela vse zvezke
popisane z verzi. V zrelih letih so se na

papir zapisale resne pesmi kot odsev
različnih življenjskih preizkušenj. Spodbudo in pogum za izdajo prve pesniške
zbirke Sonce nad obzorjem je dobila v
Celjskem literarnem društvu, katerega
članica je. Poleg tega je včlanjena še v
Glasbeno literarno društvo Aletheia iz
Žalca.
Kot slikarka je na ogled postavila platna
v mešani tehniki olja in akrila, s katero
upodablja svoja občutenja, ter slike s
suhim in trdim pastelom, v katerih nastajajo akti, tihožitja in portreti. Neredko
svoja občutenja zlije v pesem, nato še
na platno. Čeprav ji je bil slikarski talent
položen že v zibelko, je v zadnjih letih, ko
se je temu hobiju resno zapisala, znanje
pridobivala v slikarski šoli akademske
slikarke in magistre umetnosti Nataše
Jan Virant. Dodala je, da ji je navdih za
poezijo in slikarstvo življenje. V letu 2016

ima že kar nekaj dogovorjenih terminov za razstave, pesmi pa se je tudi že
nabralo za novo pesniško zbirko.

Odprtje razstave je prijetno popestrila
Simona Kropec, ki je zapela nekaj pesmi iz projekta Čas na vrvici, uglasbena
poezija Nuše Ilovar.
Razstava je na ogled do 5. maja.
TG

ZGODILO SE JE ...
ŽE 9. LETO PRIKAZ
VELIKONOČNE STOJNICE

Motoristi, zapeljite v novo sezono
pripravljeni!

Folklorno društvo Vransko je že deveto
leto prikazalo, kako so včasih v jerbasih
nosili velikonočne jedi k blagoslovu.
Člani društva so pred občinsko stavbo
za mimoidoče pripravili pogostitev z velikonočnimi dobrotami.
FD Vransko
AMZ Slovenije, Center varne vožnje
na Vranskem postaja vedno bolj priljubljen kraj za tiste, ki se zavedajo, kako
pomembna je priprava na začetek
motoristične sezone in obnavljanje
spretnosti. V nedeljo, 10. aprila, se je
na brezplačnem preventivnem dogodku Motoristi, zapeljite v novo sezono pripravljeni zbralo skoraj 500
motoristov iz vse Slovenije.
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pripravil skupaj z Agencijo za varnost
v prometu, ima tudi dobrodelno
noto. Vsi udeleženci so sodelovali v
dobrodelnem srečelovu in darovali prostovoljne prispevke, akcijo pa
bomo podaljšali do naslednje dirke
državnega prvenstva v motokrosu. V
centru so lahko poskusili še spretnostno vožnjo s trial motorji, zmagovalec
preizkušnje pa je prejel darilni bon za
intenzivni tečaj varne vožnje. Poleg
tega so nekatera podjetja pripravila
prodajo motoristične opreme.
Motoristi so z Vranskega odšli bolj
pripravljeni na motoristično sezono,
mnogi pa so obljubili, da se kmalu
vrnejo na podobne dogodke in tečaje,
ki jih pripravlja v AMZS, Center varne
vožnje na Vranskem.
T. T.

Motoristični dogodek, ki ga je AMZS

Zvezda večera je bil Jan Plestenjak
je letos potekal že šestič zapored in privabil več kot tristo dam.

Prvi večer aprila je bil AMZS-jev center
varne vožnje na Vranskem v znamenju
žensk. Tradicionalni dogodek Avtomobilski SPA, namenjen članicam AMZS,

Obiskovalke so se lahko na poligonu
varne vožnje preizkusile v zabavnih in
poučnih vajah za volanom avtomobila,
v stavbi centra pa so se pustile polepšati
frizerjem in vizažistom. Ob tem so uživale še v masaži rok in fizioterapiji vratu, ob
odlični hrani in brezalkoholnih pijačah
ter v ponudbi bazarja, na katerem so
sodelovali ponudniki kulinarike, turizma
in domače obrti. Izžrebane udeleženke
so nagradili s privlačnimi nagradami,

trem srečnicam pa tudi omogočili, da so
spoznale zvezdo večera, Jana Plestenjaka.
Veliko zanimanja obiskovalk je požela
tudi delavnica Lee Pisani o umetnosti pravilnega oblačenja za različne
priložnosti, češnja na torti največjega
dogodka za voznice pri nas pa je bil zagotovo koncert Jana Plestenjaka v velikem šotoru na dvorišču stavbe AMZS
centra varne vožnje.
T. T.

Izzvenel pozdrav pomladi iz grl 795 mladih pevcev
V Domu II. slovenskega tabora v Žalcu
je izzvenela območna revija otroških in
mladinskih pevskih zborov z naslovom
Pozdrav pomladi 2016. Na dveh koncertih, ki sta potekala v sredo in četrtek, 6.
in 7. aprila, je nastopilo sedemnajst zborov osnovnih šol, skupaj 795 mladih pevk
in pevcev. Uvodoma je pevce in številno
občinstvo v dvorani pozdravil Marko
Repnik iz Območnega Javnega sklada
za kulturne dejavnosti, Žalec in pouda-

ril, da ga veseli tolikšna udeležba zborov
in njihovih pevcev. Tako se za otroško in
mladinsko zborovsko petje po osnovnih
šolah Spodnje Savinjske doline ni bati.
Na prvem koncertu je nastopilo deset
zborov iz osnovnih šol Žalec, Petrovče, POŠ Trje, Griže, Vransko-Tabor,
Braslovče in Polzela. Občinstvu je program predstavilo pet mladinskih pevskih zborov ter štirje otroški in en mlajši
otroški pevski zbor, v katerih prepeva

487 pevk in pevcev. Na drugem, četrtkovem koncertu je nastopilo 308 pevk
in pevcev, ki so se predstavili v dveh
mladinskih, štirih otroških in mlajšem
otroškem pevskem zboru iz osnovnih
šol: Prebold, Šempeter, Polzela in Žalec.
Območno revijo je strokovno spremljala
Danica Pirečnik, ki bo nastopom zborov
podala tudi pisno strokovno mnenje in
oceno.
T. T.

Mlajši otroški zbor OŠ Vransko-Tabor

Starejši otroški zbor OŠ Vransko-Tabor

Mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor

ZGODILO SE JE ...
POUDAREK DAJEMO SOCIALNEMU STIKU
Okrogla obletnica je običajno
priložnost in tudi navada, da se zazremo nazaj, obujamo spomine, delamo
takšne in drugačne analize. NAŠ DOM
je konec prejšnjega leta dopolnil deset let delovanja in tudi nam so misli in spomini odtavali v tiste prve dni
pred desetimi leti.

Novo delovno okolje, novi uporabniki storitev, nov tim. Vsi smo imeli iste
želje in cilje – živeti in delati v sožitju,
počutiti se sprejete, spoštovane in
uspešne. Pri načrtovanju organizacije
dela smo se skušali ozirati »na naše
sosede«, a kaj kmalu ugotovili, da
zaradi naše majhnosti (začetna skupna kapaciteta le 43 postelj) ne moremo ničesar »kopirati«. Staknili smo
glave, združili izkušnje, pričakovanja
in zastavili svoj koncept dela. Morali smo prihraniti vsak nepotreben
korak, kajti sistematizacija delovnih
mest je zastavljena le na podlagi števila postelj. S pripadajočim številom

kadra je bilo potrebno zagotoviti 24urno zdravstveno nego in oskrbo.
Središče dogajanja v zavodu smo
tako postavili v skupne prostore in pri
tem skušamo vztrajati še danes, predvsem na obeh negovalnih enotah.
Izkušnje desetih let so namreč potrdile številne prednosti takšnega načina dela. Za negovalni kader takšen
način dela zahteva precejšnje fizične
napore, kajti potrebno je opraviti številne transferje nepokretnih stanovalcev na invalidske vozičke. Vendar
se nam za to uporabljeni čas kasneje
bogato obrestuje.
Ko po opravljeni jutranji negi v dnevnem prostoru čakamo na zajtrk,
začutimo, da funkcioniramo kot velika družina. Sprejemamo se takšne,
kot smo. Se smejemo, uveljavljamo
svojo voljo, zapojemo, včasih se tudi
prepiramo. Smo ljudje s svojimi dobrimi in manj dobrimi lastnostmi. V
skupino smo sprejeti s svojimi telesnimi in duševnimi pomanjkljivostmi.
In prav ta socialni stik je tisto, kar negovalni kader motivira, da vztrajamo
pri zastavljenem načinu dela. Zaradi
takšnega načina dela pa posledično
beležimo tudi manj komplikacij ležanja v smislu preležanin, aspiracijskih in
položajnih pljučnic ter osamljenosti.
Ne dosežena starost, pač pa kvaliteta
življenja je tisto, kar bi si sama želela

ob morebitni nastanitvi v dom starejših. In ko bi mi opešale moči in ne bi
bila več sama sposobna poskrbeti
za položaj telesa, ko bi v negovalni
postelji strmela le še v strop … pa bi mi
še vedno ostala želja po stiku z naravo.
Občutiti na obrazu sončni žarek, morda piš vetra, videti meglico na nebu,
zaslišati ptičje petje, žuborenje potoka
ali ne nazadnje morda tudi kikirikanje
našega domskega petelina …
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Morda se takrat med negovalnim
kadrom najde oseba, ki me bo s
posteljnim dvigalom namestila na
invalidski voziček, morda bo ravno
takrat prišla na obisk moja vnukinja
in me odpeljala ven, morda bo takrat
v naboru priznanih opravil zdravstvene nege tudi transfer na invalidski
voziček ...
Stanka Žičkar,
vodja zdravstvene nege

Čevljarija na Vranskem
V soboto, 19. marca, smo se s Kamniškimi pravljičnimi potmi in Ireno
Cerar podali na Vransko. Sončno
vreme, dobra družba, predvsem pa
nova doživetja, pravljice in igre so iz
našega druženja naredili nepozabno
doživetje.
Pravljična pot je bila obarvana čevljarsko. Pred Schwentnerjevo hišo so

nas pričakali barviti čevlji, ki so nas
spremljali skozi vse pravljične poti. Ob
sprehodu skozi Vransko nam je Irena
ob pravljicah predstavila tudi nekatere zgodovinske podatke o trgu. Poslastica za stare in mlade je bil obisk
čevljarske delavnice, ki že več generacij pripada družini Alje Viryent Novak, priznane oblikovalke čevljev. Alja
nam je pokazala, kako se ročno izde-

lajo čevlji, za kar je potrebno preko 40
ur dela. V nadaljevanju smo se zbrali v
Schwentnerjevi hiši, kjer smo izvedeli
nekaj zanimivosti o znameniti družini
Schwentner, med pravljicami pa smo
prisluhnili zvokom flavte. Druženje
smo nadaljevali na sončnem dvorišču
ob igrah s čevlji.
Milena Glušič

ZGODILO SE JE ...
V PROMETU JE MIŠLJENJE »TO SE MENI NE MORE ZGODITI«
NEDOPUSTNO IN PREVEČ NEVARNO
Ko poslušamo ali gledamo TV-prispevke o prometu, varni vožnji, nevarnih
voznikih na slovenskih cestah, so sogovorniki za omizjem navadno moški.
Na AMZS Centru varne vožnje, ki deluje
v Čepljah že osmo leto, ima obiskovalec
najprej opravek z ženskami. In ženska
AMZS CVV tudi vodi. Petra Wagner Čuk.
Z njo smo se pogovarjali o CVV, delu in
tradicionalnih prireditvah, pomembnosti tečajev varne vožnje, nekaterih stereotipih o voznikih …
6

Na koncu intervjuja dodajamo članek
Želimo si varne voznike, v katerem nas
avtorja Petra Wagner Čuk in Manuel
Pungertnik opominjata, zakaj morajo
mladi dobiti čim več praktičnih izkušenj
na cestišču in zakaj je Program za voznika začetnika koristen.

prislužili, da je dober glas segel v deveto
vas. Večina naših strank pride namreč na
Vransko prav zaradi priporočil prijateljev
in znancev, ki so na svoji koži spoznali,
kako pomemben je trening varne vožnje in da vožnja kot taka ni samoumevna. Kljub temu da so nekateri imeli številne izkušnje, saj so kot poklicni vozniki
opravili nič koliko kilometrov, so po
udeležbi na tečaju spoznali, da ni tako. V
vsakdanjem prometu doživimo nepričakovane situacije in nanje nismo pripravljeni. Na poligonu omogočamo, da vsak
na varen način preizkusi različne načine
zanašanja, odnašanja prednjega in zadnjega dela vozila, zaviranja v sili, različne
podlage itd. Voznik nosi odgovornost
in brezskrbno mišljenje »to se meni ne
more zgoditi« je nedopustno in preveč
nevarno. Zato je znanje potrebno osveževati, nadgrajevati in slediti vsem
novitetam, ki se nanašajo na tehnologijo, na prometno urejenost, ceste in ne
nazadnje na lastne psihofizične sposobnosti, ki se iz leta v leto spreminjajo.

Že nekaj let organizirate SPA za ženske,
članice AMZS. Je to vaša ideja in zakaj
pravzaprav izpostavljate ženske? Zato,
ker ste sami ženska ali ker kljub dejavnostim, ki jih nudite na SPA, le mislite, da
ženske potrebujejo več vaje na poligonu
kot moški?
Ženski SPA smo letos organizirali že šesto leto. Namenjeno je predvsem razvajanju nežnejšega spola – članic AMZS-ja,
saj spodbujamo vse ženske, da se tudi
same preizkusijo in pridejo k nam na
tečaje. Ženske navadno odločamo v
družini, a smo plašnejše za novitete. Velikokrat se zanašamo na moževo znanje
in na svoje pozabimo … Ker smo ženske
vse samostojnejše in prepuščene sami
sebi, se nam zdi prav, da poskrbimo tudi
zanje …

Prevladujejo med tečajniki posamezniki
ali se tečajev udeležujejo tudi podjetja?

Kako bi na kratko predstavili CVV?
AMZS Center varne vožnje na Vranskem
je najsodobnejši center za izvajanje vadbe varne vožnje v Sloveniji, ki je zgrajen
po zgledu tovrstnih centrov v Avstriji
in Nemčiji. Dosega najstrožje evropske
standarde, hkrati pa je usklajen tudi z
zahtevami slovenske zakonodaje (Zakon o vozilih).
Na kako veliki površini se nahaja?
AMZS Center varne vožnje se razprostira na zemljišču v velikosti 15 hektarjev,
na katerem je 6,6 hektarjev asfaltiranih
površin, kar je enako skupni velikosti devetih nogometnih igrišč. Na asfaltiranih
površinah je za 2,5 kilometra urejenih
stez s posameznimi vadbenimi sklopi, ki
so opremljeni z najsodobnejšo opremo
za simulacijo različnih voznih razmer in
izvajanje različnih vaj.
Kaj vse se je spremenilo od odprtja
centra do danes - gledano s strani uporabnika in AMZS kot izvajalca?
Od leta 2008 dalje, ko je Center odprl
svoja vrata, je pridobil na svojem slovesu, saj smo si s trdim in dobrim delom

Skozi leta smo pridobili najrazličnejše
poslovne partnerje, stranke, ženske,
moške, stare, mlade in vsi so po tečaju
rekli: »Neprecenljiva izkušnja, vredna
vsakega centa.« Podjetja, ki se zavedajo, da so zaposleni najpomembnejši člen
podjetja, poskrbijo, da se letno udeležijo tečaja, saj s tem poskrbijo za njihovo varnost (varstvo pri delu), njihovo
izobraževanje, poskrbijo za večjo varnost domačih, ki indirektno vplivajo na
poslovno uspešnost, ter zmanjšajo verjetnost nesreč in poškodb, službenih vozil in nepotrebnih stroškov popravil …
Dobite za poslovanje dovolj sredstev s
tečajninami, oddajo prostorov, prireditvami?
V AMZS Centru varne vožnje imamo
skoraj vsak dan skupino mladih voznikov
začetnikov, ki morajo po zakonu opraviti Program dodatnega usposabljanja
za voznike začetnike (v roku 2 let oz.
do 21. leta starosti), vse več kandidatov
beležimo na komercialnih programih,
pa naj gre tu za A-, B- ali C-kategorijo.
V pomladnih in jesenskih mesecih organiziramo vse več najrazličnejših dogodkov (testiranja, predstavitve novih
izdelkov, vozil, tehnik itd.), s katerimi
popestrimo svojo ponudbo in navdušujemo vse motoljubitelje.

Organizirate kakšno dejavnost, ki je
namenjena le moškim?
Naše storitve so namenjene prav vsem,
ki imajo opravljeno vozniško dovoljenje. Dejansko se trudimo tudi s tistimi,
ki dovoljenja še nimajo, saj velikokrat
gostimo tudi najmlajše, ki jim ponudimo vožnjo s kolesi in kolesarski poligon,
električne avtomobilčke, Trial camp in
še in še …
Kar nekaj prireditev na CVV je že dobilo pridevnik tradicionalna. Katere
prireditve so to?
Tradicionalno prirejamo Avtomobilski
SPA za ženske, Dan odprtih vrat, kar
nekaj naročnikov letno priredi predstavitev na Vranskem. Tako si štejemo
v čast sodelovanje s Porschejem (Road
show, CUPRA, Škoda itd.), Fordom, Toyoto, Mercedez Benzom idr.
Ali morajo imeti tečajniki svoj avtomobil
ali si ga lahko sposodijo pri vas?
Mi priporočamo, da se tečaja udeležijo s
svojimi vozili, saj so vaje tako najučinkovitejše. Vendar vsakemu zagotovimo
tudi vozilo za najem.

ZGODILO SE JE ...
Kakšno je vaše mnenje o slovenskih
voznikih? Menite, da so moški res toliko
boljši, kot radi govorijo?
Pravila, kdo je boljši voznik, ni. Pomemben je dober občutek in znanje, katerega, verjamem, imajo tako ženske kot
moški.
Kako vzdržujete vadbene površine? Je
obraba materiala velika, na kateri »preizkušnji na poligonu« so najpogostejša
vzdrževalna dela?
Je že kdaj prišlo do poškodbe voznika ali
avtomobila?

Kako zaposlite spremljevalce, saj tečaj
traja precej časa?

Poškodbe vozil so na poligonu redke
izjeme, na kar smo še posebej ponosni,
saj nam je varnost na prvem mestu. V
kolikor kandidati izvajajo vaje po navodilih inštruktorja, do slednjih ne more
priti, poleg tega hitrosti izvajanja vaj
niso visoke in izletne cone zagotavljajo
varno ustavljanje ob nenadnih in nekontroliranih zasukih vozila.

Nekateri starši spremljajo svoje otroke
na programu, ki traja navadno od 8.00
do 16.30. Verjamemo, da želijo svojim
otrokom le dobro, vendar na tem mestu
apeliramo, da jim zaupajo, da bodo oz.
so v prometu tudi sami in da morajo
skozi ta program sami, da spoznajo svojo odgovornost kot vozniki in da spoznajo svoje sposobnosti in zmožnosti
reagiranja na nepričakovane situacije.
Starši se bolj ali manj dolgočasijo, zato
smo v sodelovanju z ZKTŠ zanje pripravili program spoznavanja Vranskega z
vsemi kulturnimi znamenitostmi in lepotami.

Ali vsi opravijo preizkus?
Programe opravijo vsi, jim pa svetujemo, kje morajo paziti in priporočamo morebitne dodatne vaje, v kolikor
določena vaja kandidatom povzroča
težave.

Poligon zahteva nenehno vzdrževanje
in glede na našo velikost ni mali zalogaj.
Ker praktično obratujemo petke in
svetke, zahteva redno servisiranje in
vzdrževanje poligona še toliko večjo pozornost in skrb. Temu primerno so tudi
stroški izredno visoki.
Kako pogosto morajo licence opravljati
oz. obnavljati vaši inštruktorji? Kako poteka njihovo usposabljanje?
Tim inštruktorjev sestavlja 11 AMZS licenciranih inštruktorjev, 8 psihologinj
in 8 zaposlenih, ki dnevno skrbijo, da
stranke odidejo iz Centra varnejše in z
mislijo, da s svojo vožnjo vplivajo na vse,
ki so vključeni v prometu. Licenco podaljšujejo na dve leti, sicer pa nenehno
skrbimo za njihovo izobraževanje in usposabljanje, tako doma kot v tujini.
Tanja Goropevšek

Želimo si varne voznike (P. Wagner Čuk, M. Pungertnik)
V modernem času je vožnja vozila nekaj povsem vsakdanjega
in težko si predstavljamo življenje brez avtomobila. Vprašanje,
ki pa se ob tem poraja, je: »Ali se resnično zavedamo, kako
zelo nevarna in stresna je lahko vožnja?«
Želja vsakega mladega voznika je čim hitreje in najceneje
pridobiti vozniško dovoljenje, da postanejo čim hitreje mobilni in neodvisni.
Izkušnje so pokazale, da se vozniki ne zavedajo, kako pomembno je poznavanje vozila, lastnih sposobnosti, ki so velikokrat
precenjene, različnih tehnoloških prednosti, ki jih vozilo nudi,
kako neprilagojena hitrost vpliva na izid … Mladim voznikom
primanjkuje izkušenj in soočanja z nevarnimi situacijami. Zakon o voznikih opredeljuje status voznika začetnika, in sicer je
to vsak voznik od prve pridobitve vozniškega dovoljenja v obdobju dveh let oziroma vsak voznik do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti.
V tem času mora voznik začetnik opraviti zakonsko predpisan Program za voznika začetnika, ki zajema udeležbo v
skupinskih delavnicah s psihologinjo ter teoretični in praktični
del pod vodstvom inštruktorja. Ker se v družbi AMZS zavedamo, da je preventivno delo in usposabljanje vseh voznikov
poslanstvo in privilegij, se usposabljanj lotevamo strokovno in
sistematično ter poskušamo novosti in probleme, povezane z
vožnjo, vpeljevati v same tečaje.
Tečaj voznika začetnika je prvi tečaj, kjer udeleženci spoznajo

kritične situacije in se morajo z njimi soočiti. To je dobra popotnica, da lahko upravičeno in optimistično zremo v prihodnost
na naših cestah.
Kljub temu da se v praksi velikokrat soočamo z negativnim
prizvokom obveznega tečaja za voznike začetnike, lahko
ponosno poudarjamo, da so odzivi po opravljenih tečajih
zelo pozitivni in vsi tečajniki v en glas poudarjajo, da takšnega tečaja niso pričakovali. Prednosti tečajev so predvsem v
dokazovanju mladim voznikom, kako zelo nevarna je hitra in
nespametna vožnja. Predvsem se tečajniki na lastnih napakah
učijo in spoznavajo svoje neznanje, pomanjkljivosti. Potrebno
je poudariti, da so v večini mladi vozniki tisti, ki so pogumni in
jim hitrost pomeni adrenalin. S tečajem se zavejo, da ni težko
hitro voziti, zelo težko oziroma nemogoče pa je vozilo pri višjih hitrostih hitro in varno, brez posledic, ustaviti.
Ker so otroci naše največje bogastvo in si vsak od staršev za
svojega otroka želi le najboljše, apeliramo predvsem na starše,
da svojim otrokom omogočijo pravočasno prijavo v AMZS
Centru varne vožnje na Vranskem. To je življenjska naložba,
kjer dobite za isti denar več, kot ste pričakovali. Svoje bližnje
lahko tudi obdarite z darilnimi boni. Prijave in informacije dobite na brezplačni številki 080 26 36 ali na http://cvv.amzs.si/.
Varno pot še naprej.

7

ZKTŠ

TIC Vransko obvešča in vabi v maju
8

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

četrtek, 12. 5. 2016, ob 18. uri
RAZSTAVA AKVARELOV VLADA RANČIGAJA
odprtje razstave
***
sobota, 14. 5. 2016,
PREDSTAVITEV PONUDNIKOV V TIC-u IN DEGUSTACIJA
 Kmetija Laznik , dopolnilna dejavnost na kmetiji – suhomesnati izdelki in
druge mesne dobrote
 Jasmina Pepel, s. p. – dobrote iz Pepelkine kuhinje (marmelade, sirupi, kapljice, čaji,
zelišča, čokolada, kozmetični izdelki …)
 Marjetka Kapus, dopolnilna dejavnost na kmetiji – darilni program Aktejram
 Martina Felicijan, osebno dopolnilno delo – rože iz papirja, izdelki iz ovčje volne

Informacije:
TIC Vransko, Vransko 25
T: 041 919 829, E: zkts.vransko@gmail.com

ZKTŠ
Kdaj smo prestari za tek?
19. aprila 1910 je Whiskery Peter Foley na
sončni pomladni dan tekel na 14. bostonskem
maratonu. A ko so organizatorji ugotovili, da je
prestar za maraton, so ga diskvalificirali. Takrat
je imel 54 let. Potem si je pri 60 letih prav za
bostonski maraton obril svojo dolgo sivo brado in ga odtekel kar brez štartne številke, da ga
slučano ne bi izločili iz tekmovanja. Menda je
pri 85 letih še vedno tekel. Zelo verjetno pa se
je večina tistih, ki so se bali za njegovo zdravje
in so ga zaradi “previsoke starosti” diskvalificirali, pri svojih osemdesetih letih težko, če sploh
še, hodilo.
Helena Žigon preprosto reče: “Tekla bom,
dokler ne bom prestara.” Pred dnevi je ravno
upihnila 88 svečk in se še vedno rada odpravi
na krajši tek in hojo. Vendar, ko je v nedeljo,
25. oktobra 2015, stala ob progi maratona, ki je
šel skoraj mimo njene hiše, je svoji hčeri rekla:
“Ampak 10 kilometrov bi pa še zmogla.”
Kdaj smo torej prestari za tek?
Leta nas res nezadržno delajo počasnejše.
Ljudje dosežemo najboljše tekaške dosežke,
če treniramo od mladosti naprej, nekje med
20. in 35. letom. Potem lahko precej visok
nivo ohranjamo vse do 45. ali 50. leta. Nekje
po petdesetem letu postane proces staranja za stopnjo hitrejši. Po 70. ali 75. letu pa še
hitrejši. V povprečju se naša hitrost vztrajnostnega teka iz leta v leto upočasnjuje za
približno 1 %. Z leti nam upada tudi mišična
moč, zmanjšuje se prožnost elastičnih tkiv. Za
obnovo telesa potrebujemo tudi več počitka.
Vsi ti pojavi v našem telesu, ki se dogajajo
vzporedno s staranjem, pa še vedno niso
smiseln razlog za prenehanje s tekom. Prej
nasprotno. S tekom in tudi z drugim vsakodnevnim gibanjem upočasnjujemo te naravne
procese. Na ta način dlje časa ohranjamo svobodo gibanja in pomembno krepimo svoje
zdravje. Še več, tudi starejšim netekačem, ki
sicer brez težav hodijo in niso tekli vse od svoje mladosti, priporočam, naj poskusijo teči. Pri
tem se morajo seveda teka lotiti zelo zelo postopno.
Američanka Kate Padilla je pred dvema letoma prišla s svojim možem slovenskega rodu,
Paulom, na daljše počitnice v Ljubljano. Po naključju smo se spoznali. Ko sem povedal, da se
ukvarjam z rekreativnim tekom, sem jo vprašal,
če tudi ona teče. Nasmejala se je, nejeverno
zmajala z glavo in rekla: “Zelo rada hodim,
ampak pri 73 letih menim, da ne morem več
teči.” “Jaz pa menim, da če brez težav hodiš,
potem je vredno poskusiti tudi malo teči,” sem
jo spodbudil.
Naslednji dan sva se dobila na Ljubljanskem
gradu, kjer sem ji na praktičen način pokazal
in razložil, kako naj se teka loti pri svojih letih.
Presenečena je bila, da od nje ne zahtevam preveč, da sem ji svetoval, naj tek prekinja s hojo,
še preden postane zadihana in predvsem, da z
ozaveščeno tehniko teka ni čutila trdega udarjanja z nogo ob tla, ampak da je čutila le elastične lahkotne dotike.
“Zakaj je izmenjava hoje in teka za ljudi v zrelih letih boljša od same hoje?” me je vprašala

Kate. Odgovor se skriva v drugačnih in predvsem večjih obremenitvah, ki smo jih deležni
pri teku. Te večje obremenitve, če jih znamo
vplesti tako, da ne vodijo do preobremenitev,
ki so vzrok za poškodbe in izčrpanost, vodijo
v ohranjanje in do neke mere celo do dodatne
krepitve moči mišic, vezi, kosti in hrustanca,
ohranjanje delovanja ledvic, možganov, bolj
čilega imunskega sistema, lažjega ohranjanja
zdrave telesne teže. Tek deluje na naše zdravje
tudi v zelo malih količinah. Na primer, tudi če
tečemo počasi, vsak dan 5 do 10 minut, oziroma tudi če tečemo le enkrat do dvakrat na
teden in v enem tednu pretečemo do 10 km, to
verjetnost za srčno-žilno okvaro, ki vodi v smrt,
zmanjša za kar 29 do 50 %.
Kate je od najinega skupnega treninga naprej
svojim rednim sprehodom dodajala ščepce
teka. Po dveh letih je sposobna opraviti desetkilometrsko razdaljo, kjer sproščeno izmenjuje
hojo in tek. Ko je bil v Volčjem potoku 20. septembra organiziran 6-kilometrski tek, se ga je
udeležila. V 55 minutah je razdaljo pretekla in

prehodila. V svoji starostni skupini je celo zmagala, a je bila žal edina na zmagovalnem odru.
Čas je, da tudi sedemdeset- in večletniki razmislijo, ali obstaja pameten razlog, zakaj ne tečejo.
Če ga ni, ne odlašajmo. Sprehodu dodajmo 10
do 15 sekund teka in če je vse v redu, to ponovimo 5- do 10-krat. Nikamor ne hitimo. Naš cilj
je, da v pol leta pridemo do stopnje pripravljenosti, ko na 30- do 45-minutnem tekaškem
sprehodu lahkotno eno minuto tečete in eno
minuto hodite. Ko to redno ponavljamo trikrat
na teden, smo že dosegli količino teka, ki je potrebna, da imamo od teka pomembne koristi
za naše zdravje in dobro počutje.
Starost torej ni utemeljen razlog, da ne tečemo.
Res pa je, da večina ljudi na teče zaradi zastarelih prepričanj, da je teči nevarno. V resnici pa
drži ravno obratno. Nevarnejše je, če se brez
pravega razloga teku odrečemo. Helena Žigon
je ena od prvih ptic lastovk na našem nebu, ki
je s svojim načinom življenja prinesla k nam to
sporočilo. Teci, bela dama! Tecimo tudi mi.
Urban Praprotnik

Vabljeni na

TEKAŠKO
delavnico
Z

URBANOM
PRAPROTNIKOM

na

Vranskem
23. maj 2016
ponedeljek
od 17. do 20. ure
cena 25 EUR
pri osnovni šoli

Si želite:

lahkotnejšega tekaškega koraka,
premišljeno izbirati tekaške copate,
teči z večjim veseljem?

Potem si želite biti zraven!

Prijavite se na:
041 238 749, ZKTŠ VRANSKO
www.tekaskitrener.si
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KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V MAJU:
•
•
•

torek, 3. maj in 17. maj, ob 10.00: Bralno srečanje z oskrbovanci Našega doma
ponedeljek, 9. maj, ob 19. uri v Domu II. slov. tabora v Žalcu: Savinjčani beremo 2015/16,
zaključno srečanje
torek, 17. maj, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
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ZGODILO SE JE ...
Tudi mali Savinjčani berejo … zaključno srečanje
V sredo, 13. aprila 2016, sta Občinska knjižnica Vransko in Občinska knjižnica Tabor, ki sta enoti Medobčinske splošne
knjižnice Žalec, skupaj z Osnovno šolo Vransko-Tabor organizirali zaključno prireditev bralnega projekta Tudi mali
Savinjčani berejo v dvorani kulturnega doma na Vranskem. Dvorana je bila polna nadobudnih, zvedavih in veselih otrok
ter njihovih staršev in spremljevalcev. Otroci - letos je pridno sodelovalo kar 119 otrok iz vrtca Vransko in Tabor - so
prišli po zaslužena priznanja. Po uvodnih pozdravih direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolande Železnik
in ravnateljice Osnovne šole Vransko-Tabor Majde Pikl sta
sledila nagovora župana Občine Tabor Antona Groblerja in
župana Občine Vransko Franca Sušnika. Oba sta v svojem
nagovoru še posebej poudarila pomen branja za nadaljnje
življenje. Osnovna šola Vransko-Tabor je otrokom pripravila
presenečenje, in sicer igrico Zlatorog, ki so jo odigrali učenci
Osnovne šole Vransko-Tabor pod mentorstvom Danijele
Jeršič in Mateje Jelen. Za pridno branje, sodelovanje in
ustvarjanje sta se vsakemu otroku z medaljo zahvalila
vranski in taborski župan.

Knjižne novosti
Za odrasle:
• Rozman, S.: Pogum
• Pušenjak, M.: Rastlinjaki na vrtu
• Eden, D.: Energija ljubezni
• Kast Z., A.: Vsak otrok se lahko nauči spati
• Kast Z., A.: Vsak otrok se lahko nauči jesti
• Carey, B.: Kako se učimo
• Klawans H., L.: Jamska ženska
• Khadra, Y.: Bagdadske sirene
• Dextreit, R.: Glina zdravi
• Bramly, S.: Leonardo Da Vinci
• Schpolarich, D.: Nega bolnika na domu
• Weir, A.: Marsovec
• Harmel, K.: Usodne sanje
• Wine, M.: Kako osvojiti višavca
• Andrews, M. K.: Ženski večer
• McCarty, M.: Nepremagljivi gad
• Hunter, M.: Pregrešna v satenu
• Laurens, S.: Resnica o ljubezni
• Fitzek, S.: Pobesnela igra
• Lauren, C.: Prelepi ženskar
• Sparks, N.: Poglej me v srce
• Varufakis, J.: Globalni minotaver
• Bandur, S.: Peter Prevc

Mladina:
• Badger, M.: Moj fant?
• Podgoršek, M.: S kozo Kiko v gore
• Langreuter, J.: Mama je ena sama!
• Dahle, S.: Jagodka, jagodna vila
• Kentrić, S.: Pismo Adni
• Meadows, D.: Rozi Hihipujs uide nesreči
• Šteh, D.: Sveti angel
• Freedman, C.: Medvedek Benjamin
• Melling, D.: Oliver peče tortice
• Bind, J.: Dobri zlobni volk
• Noguera, C.: Gospa Marija
• Schami, R.: Kako se je pogumni očka nehal bati
tujcev
DVD-ji:
• Sprehod z dinozavri
• Hobit: Bitka petih vojska
• Ostrostrelec
• Turbo
• Labirint
• Kingsman: Tajna služba
• Pingvini z Madagaskarja

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 29. april 2016

Številka 56/2016
2. člen

VSEBINA
AKTI
1. POSLOVNIK Nadzornega odbora Občine Vransko

NO kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru
svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja
strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi, Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila NO
občine, Statutom Občine Vransko in tem Poslovnikom.

2. ODLOK o plakatiranju v Občini Vransko
3. ODLOK o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

ZAPISNIKI

3. člen
Delo NO je javno. NO je pri svojem delu dolžan varovati osebne
podatke ter državne, uradne ter poslovne skrivnosti, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugem predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij, uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

4. ZAPISNIK 10. redne seje občinskega sveta
5. ZAPISNIK 1. izredne seje občinskega sveta

AKTI

4. člen
Sedež NO je na sedežu Občine Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko. NO ima svoj žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zgornjem
delu napis: Občina Vransko, v spodnjem delu pa naziv: »NADZORNI
ODBOR«. Žig NO hrani oseba, ki je zadolžena za administrativnotehnično pomoč NO (v nadaljevanju: tudi tajnik).
5. člen

1. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko
Na podlagi osmega odstavka 32. in 32.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2 s spremembami) in
46. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 s
spremembami) je Nadzorni odbor Občine Vransko na 12. seji dne
6. 4. 2016 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Vransko (v
nadaljevanju: Poslovnik) se ureja organizacija, naloge in način dela
Nadzornega odbora Občine Vransko (v nadaljevanju: NO) ter status
članov NO kot najvišjega organa nadzora javne porabe v Občini
Vransko. Če ta Poslovnik določenega področja delovanja NO ne
ureja, se neposredno uporabijo določbe Zakona o lokalni
samoupravi, Statuta Občine Vransko in Poslovnika občinskega sveta
Občine Vransko.
Moška raba samostalnikov, ki označujejo osebe, se uporablja tudi za
ženski spol.

1|S tr a n

NO zastopa in predstavlja predsednik NO v njegovi odsotnosti pa
namestnik predsednika, ki ga v ta namen določi predsednik NO.
6. člen
Naloga predsednika NO je:
 vodi in organizira delo NO,
 predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
 spremlja in skrbi za izvajanje sklepov NO,
 podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte NO,
 pripravi načrt dela NO in predlog potrebnih sredstev za
posamezno proračunsko leto,
 sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
 po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
NO ima tri člane (predsednika in dva člana), ki jih imenuje Občinski
svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člane NO imenujejo za
dobo 4 let oziroma do poteka mandata občinskega sveta.
Člani NO ne morejo biti člani občinskega sveta, direktor občinske
uprave, župan, podžupan, javni uslužbenci občinske uprave ter člani
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
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8. člen
Strokovno in administrativno-tehnično pomoč za delo NO zagotavlja
na sedežu Občine Vransko tajnik NO, ki ga določi župan in o tem
pisno obvesti NO.
Strokovno pomoč nudijo NO tudi javni uslužbenci, zaposleni na
občinski upravi, ki jih določi župan ali direktor občinske uprave, ali
po potrebi tudi zunanji strokovnjaki.
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Administrativna pomoč zajema predvsem:
• pripravo vabil in tehnično organizacijska dela za sklic seje,
• pripravo gradiv za seje NO, razen gradiv, za katere so zadolženi
člani NO,
• po potrebi - pretvorba aktov, posredovanih v elektronski obliki v
uradno papirno obliko in dostava teh dokumentov v podpis NO,
• pripravo in oblikovanje posameznih aktov, ki spremljajo postopek
nadzora NO (sklep o izvedbi nadzora, dopisi nadzorovanim
osebam, pooblastila, ipd.),
• zagotavljanje izpisov gradiv, potrebnih za delo NO (predpisi,
strokovna literatura),
• sprejemanje, urejanje in posredovanje pošte za NO, arhiviranje
gradiv NO,
• vodenje evidence o opravljenem delu članov NO in obračun
sejnin ter nagrad.
9. člen
Člani NO opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Predsednik in člani NO imajo pravico do plačila za opravljanje
funkcije in povrnitve drugih stroškov v skladu s aktom, ki določa
višino in način določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in
drugih organov Občine Vransko ter o povračilih stroškov.
Predsedniku in članom NO mora biti zagotovljeno izobraževanje,
veljavni predpisi in strokovna literatura v papirni obliki, ki jo
potrebujejo za kakovostno, strokovno in zakonito opravljanje dela.
Občinski proračun mora imeti zagotovljena sredstva za morebitna
plačila izvedencev, ki so potrebni pri izvajanju nadzora.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
10. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
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županu in občinskemu svetu. Letni program dela je informacija
javnega značaja.
NO lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v
nadzornem programu. Če NO želi izvesti nadzor, ki ni vključen v
program dela, mora najprej dopolniti program dela. Dopolnitev
programa dela posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja
za spremembo programa dela. Dopolnitev in sprememba programa
dela morata biti obrazložena.
Nadzore si NO določi tudi na podlagi:
 pobude občinskega sveta;
 pobude župana;
 pobude članov NO.
Pri tem bo upošteval obremenjenost in strokovno usposobljenost
svojih članov v okviru svojega dela in sprejel le zadeve, ki spadajo v
njegovo pristojnost.
Novo imenovani NO ima pravico pregledati finančno poslovanje
preteklih mandatnih obdobij.
12. člen
Ob koncu mandatnega obdobja NO pripravi končno poročilo s
poudarki na odprtih in nedokončanih zadevah za celotno mandatno
obdobje.
1. Postopek nadzora
13. člen
Postopek nadzora podrobneje določa Pravilnik o obveznih
sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št.
23/2009).
Po tem pravilniku se opravi nadzor ne glede na to, za katero od oblik
nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru
nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista pravna ali fizična
oseba, glede katere je NO pričel postopek nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo
opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora ter
navedbo nadzorovane osebe.
14. člen

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost
poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
11. člen
NO samostojno določa svoj letni program dela, ki ga praviloma
sprejme v mesecu decembru za prihodnje koledarsko leto,
najkasneje pa do 15. 4. za tekoče koledarsko leto ter ga predloži

Nadzor opravijo člani NO, ki jih na predlog predsednika NO določi
NO.
15. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane stranke
dolžne članu NO, ki opravlja nadzor, predložiti vso potrebno
dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na
ugotovitve in dajati pojasnila.
Član NO, ki opravlja nadzor, ima pravico ustno ali pisno zahtevati
vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.
V primeru ustne zahteve, član NO, ki izvaja nadzor, sestavi uradni
zaznamek.
Če član NO, ki opravlja nadzor pri nadzoru ugotovi nepravilnosti v
posamezni listini, ima pravico zahtevati njeno kopijo oz. listino v
elektronski obliki. Vsako pisno ali elektronsko kopijo se oštevilči,
parafira in vpiše v evidenco dokaznih listin, ki ga praviloma vodi
tajnica NO. Evidenca poleg osnovnih podatkov o listini (številka,
datum izdaje, opis blaga oz. storitve, znesek, priloge) vsebuje tudi
podatek o nahajališču listine (računovodstvo, arhiv…e-nosilec). Po
končanem pregledu se te dokazne listine v papirni obliki hranijo v
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arhiv NO, listine v elektronski obliki pa na ustrezen elektronski
nosilec podatkov, ki je namenjen arhiviranju gradiva.
16. člen

21. člen

Po opravljenem pregledu pripravijo člani NO, ki so bili zadolženi za
izvedbo posameznega nadzora, osnutek poročila v skladu z določili
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine ter poročilo o
opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi. Osnutek poročila ni
informacija javnega značaja.
17. člen
Osnutek poročila
sestavine:

o

opravljenem

Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo opis dejanskega
stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti, ter predpisi (zakon,
podzakonski predpisi ali drug predpis), ki so bili kršeni.

Sestavni del osnutka poročila o opravljenem nadzoru ter poročila o
opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi kot dokončnega akta
NO so tudi standardi, metode in druga pravila, če so bili uporabljeni
pri opravljanju nadzora, morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku
nadzora sodeloval izvedenec.
22. člen

nadzoru

vsebuje naslednje

1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru,
- ime NO,
- ime nadzorovane osebe,
- kaj se nadzoruje,
- datum nadzora,
4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri
nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
18. člen
Uvod vsebuje:
1. osnovne podatke o nadzorovani osebi,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.
Osnovni podatki o nadzorovani osebi iz prejšnjega odstavka so:
1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo
odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v
času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem
nadzora.
19. člen
Namen in cilji nadzora iz 4. točke 18. člena so:
1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in
podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa
za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane
osebe.
20. člen
Ugotovitveni del iz 5. točke 17. člena mora vsebovati popolne in
verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri
temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
V ugotovitvenem delu se ocenjujejo zakonitost in pravilnost
poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru obravnava NO na seji.
Vsak član NO lahko o osnutku poročila o opravljenem nadzoru izjavi,
na koncu poda izjavo še predsednik NO. Po podanih izjavah NO
sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzoru.
Če osnutek poročila o opravljenem nadzoru na seji ni sprejet, je NO
dolžan sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev.
Usmeritve morajo člani, ki so zadolženi za nadzor, upoštevati in
osnutek poročila o opravljenem nadzoru spremeniti oziroma
dopolniti.
23. člen
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pošlje NO nadzorovani
osebi, ki ima pravico v roku 15 dni vložiti pri NO pisni ugovor
(odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in
pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz
osnutka poročila o opravljenem nadzoru, pri kateri se ugotovijo
kršitve predpisov. Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi
dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu. NO mora o ugovoru odločiti v
naslednjih 15 dneh. Po odločitvi postane poročilo dokončno.
24. člen
Na podlagi osnutka poročila o opravljenem nadzoru in odzivnega
poročila nadzorovane osebe oziroma po poteku roka iz 23. člena
tega Poslovnika NO pripravi poročilo o opravljenem nadzoru s
priporočili in predlogi. Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in
predlogi je informacija javnega značaja.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora
vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila o opravljenem
nadzoru ter priporočila in predloge.
Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba v poročilo o
opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi navesti odgovore
nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V poročilu o opravljenem
nadzoru s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila
iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO upošteval v
posameznem ugotovitvenem delu.
Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju
nadzorovane osebe. Priporočila in predlogi morajo biti jasno
izraženi, izvedljivi in preverljivi.
V poročilu o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora biti
naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovane osebe
poročati NO o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in
predlogov ne upošteva.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje
NO nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
25. člen
Župan uvrsti vsako dokončno poročilo NO na dnevni red seje
občinskega sveta najkasneje 60 dni od prejema dokončnega
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poročila. Občinski svet mora poročilo obravnavati še na isti seji.
Drugi nadzorovanci obravnavajo dokončno poročilo v skladu z
zakonom in svojimi internimi akti. Občinski svet oziroma drugi
nadzorovanci v roku 14 dni po obravnavi dokončnega poročila
pošljejo NO zapisnik seje oziroma sestanka, na katerem je bilo
dokončno poročilo obravnavano.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati priporočila in predloge NO.
26. člen
Če je NO ugotovil hujšo kršitev predpisov, navedeno v 107. členu
Zakona o javnih financah ali nepravilnosti pri poslovanju
nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje
dokončnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče Republike Slovenije.
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V primeru, da NO ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je
nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona.
Hujše kršitve predpisov oziroma nepravilnosti so naslednje:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača
proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v
proračunu,
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača
proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu
zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet,
– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega
premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo, če se oddajo javna
naročila v nasprotju z zakonodajo, ki ureja javna naročila oz.
oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če je bilo za njegovo
izvedbo potrebno izvesti tak razpis.
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji NO štejejo za hujše.
Hujše kršitve se ocenjujejo individualno v posameznem primeru, in sicer
na podlagi naslednjih kriterijev:
–
–
–

po vrednosti – v odstotku od vrednosti predmeta revidiranja,
po naravi – prevzemanje obveznosti brez podlage v proračunu,
neustrezni postopek javnega naročanja, nezakonito financiranje
političnih strank, neustrezen obračun bonitete za uporabo
službenega avtomobila,
po kontekstu – pri ponavljajočih se nepravilnostih, na katere je NO že
opozoril.
27. člen

NO v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da odpravi
morebitna proti predpisana dejanja in ravnanja. Če nadzorovana
stranka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu .
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2. Način dela
30. člen
NO dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik NO:
1. na lastno pobudo ali
2. na zahtevo večine članov NO,
31. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo NO. V zahtevi
za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za izredni sklic in
praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se odloča na seji. Za
izredno sejo se lahko predloži gradivo članom na sami seji NO.
32. člen
Predsednik NO lahko, če to zahteva nujnost ali ekonomičnost
postopka, opravi korespondenčno sejo. Korespondenčna seja lahko
poteka po telefonu tako, da vsak član NO glasuje o predlaganem
sklepu. O korespondenčni seji, opravljeni po telefonu, se napiše
zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednji redni seji NO.
Korespondenčna seja se lahko opravi tudi tako, da se gradivo in
predlogi sklepov posredujejo članom NO po elektronski pošti, člani
NO lahko na korespondenčni seji
sodelujejo tudi s pomočjo
sodobnih komunikacijskih poti (npr. videokonferenca, skype,
facebook…). Člani NO po prejemu gradiva predsedniku NO
elektronsko potrdijo prejetje dokumentacije in predlogov sklepov, v
določenem roku pa tudi svojo odločitev. O tako opravljeni
korespondenčni seji se prav tako napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo
na naslednji redni seji.
V obeh primerih so sklepi sprejeti, če zanje glasuje večina vseh
članov NO.
33. člen
Če predsednik po prejemu zahteve za sklic seje ne skliče v dvajsetih
dneh redne in v petih dneh izredne seje NO, jo lahko skliče vlagatelj
zahteve s podpisi še dveh članov NO.
34. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda na pobudo predlagatelja,
ki ni član NO in ga pošlje skupaj z gradivom vsaj 5 dni pred sejo
članom NO. Predlagatelj, ki ni član NO, pa mora gradivo posredovati
predsedniku NO vsaj petnajst dni pred sejo.
35. člen

28. člen
Vsak član NO mora biti pozoren na vsako dejansko ali navidezno
možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne.
Predsednik NO izloči člana NO iz posamezne zadeve v primeru, če
so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Izločitev člana NO v posamezni zadevi lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri NO. V
zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo
za izločitev. O izločitvi odloči predsednik NO, ki o izločitvi izda
poseben sklep, ki mora vsebovati odločbo o razrešitvi ter ime in
priimek novega pooblaščenca NO za opravljanje nadzora.
O izločitvi predsednika NO odloči NO.
29. člen

Sejo NO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa drugi član, ki ga
določi v ta namen predsednik. Če sejo skliče vlagatelj zahteve iz 33.
člena, jo on tudi vodi.
36. člen
Člani NO imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu NO,
udeleževati se sej in odločati na njih. Evidenco udeležbe članov vodi
tajnik NO oziroma oseba, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča.
37. člen
Zaradi vsebine dela NO se smejo sej NO udeležiti le izrecno
povabljeni na sejo (npr. delavec občinske uprave, ki opravlja naloge
strokovne in administrativne pomoči za delo NO, župan ali direktor
občinske uprave, ali druga oseba, če je to potrebno zaradi
ugotovitve dejanskega stanja, notranji revizor ipd.).

NO najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih
ugotovitvah.
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Prisotne so na podlagi vabila predsednika ali z njegovim soglasjem.
3. Potek seje
38. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost NO. NO je sklepčen,
če je prisotnih večina vseh članov NO. Zabeležijo se opravičeno
odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
39. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo predlog
dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni red točk
dnevnega reda. Vsak član NO lahko poda predlog za umik oziroma
razširitev točk dnevnega reda. O predlogih odloči NO z večino
opredeljenih glasov. Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red
s sprejetimi predlogi v celoti.
Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo je s sklepom
predlagal občinski svet ali župan.
40. člen
NO nato preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu
člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev.
Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
41. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na
začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno obrazložitev.
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se
člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti
časovno primerno omejeno in se mora nanašati na obravnavano
točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem
opominu vzame besedo.
O morebitnem ugovoru o odvzemu besede odloča NO.
42. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če je potrebno za razpravo dodatno gradivo, se razprava nadaljuje
po pridobitvi le-tega.
43. člen
Predsednik prekine sejo NO in jo po možnosti preloži na določen
datum, če:
1. ni več mogoče zagotoviti sklepčnosti,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene NO.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.
NO zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.
44. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti oziroma
mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
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O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča NO na
prihodnji seji.
Predsednik lahko prekine sejo NO, če reda na njej ni mogoče
ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
45. člen
NO veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina njegovih članov.
NO sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov članov, razen
če ni s tem Poslovnikom ali zakonom drugače določeno. Po končani
razpravi se o predlogu posamezne točke dnevnega reda pripravi
sklep in opravi glasovanje. NO praviloma odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok. NO lahko odloča tudi s tajnim
glasovanjem, o čemer se odloči z večino glasov vseh članov. Član
NO ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
46. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem
vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu.
Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu
formulacije predlogov.
Ko je predlog, ki je bil dan na glasovanje, sprejet, je glasovanje
končano.
47. člen
Če NO sklene, da bo odločal s tajnim glasovanjem, se za vsako
glasovanje pripravi tri enako velike glasovnice z žigom NO, navedbo
predlogov sklepov in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani),
»PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno
glasovanje vodita pooblaščeni delavec občinske uprave in
predsednik NO, slednji tudi objavi rezultat glasovanja.
O tajnem glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki vsebuje podatke o
vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter ugotovitvah izida
glasovanja. Zapisnik podpišeta predsednik NO in pooblaščeni
delavec občinske uprave.
48. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo področje
upravnega poslovanja in arhiviranja.
5. Zapisnik
49. člen
O seji NO se piše zapisnik. Zapisnik obvezno vsebuje:
 zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in trajanje seje,
 podatki o udeležbi članov NO na seji, podatki o odsotnih članov z
razlogom in navedba ostalih udeležencev na seji,
 ugotovitev sklepčnosti in predlagani dnevni red seje,
 poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev zapisnika,
 potek seje s podatki o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
 izidi glasovanja o posameznih predlogih,
 sklepi, ki so bili na seji sprejeti,
 morebitna ločena mnenja članov NO,
 izjave, za katere so prisotni izrecno zahtevali, da se vnesejo v
zapisnik.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji. Za zapisnik NO
skrbi predsednik NO. Zapisnik podpiše predsednik NO.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta Poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe in dopolnitve
obravnava in sprejme NO z večino glasov vseh članov.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega Poslovnika preneha veljati Poslovnik NO
Občine Vransko, objavljen dne 29.04.2011.
52. člen
Ta Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine
Vransko«.
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Številka: 0131-01/2016
Datum sprejema: 6. 4. 2016
Božena Macarol l. r.
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Vransko

2. Odlok o plakatiranju v Občini Vransko
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in nadaljnje spremembe in
dopolnitve), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS št.
3/07-UPB4, in nadaljnje spremembe in dopolnitve), 9. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) ter 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave
Občine Vransko, št. 21/2012 in 46/2015, 54/2016) je Občinski svet
Občine Vransko na 11. redni seji dne 19. 4. 2016 sprejel

ODLOK
o plakatiranju v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok ureja načine in pogoje plakatiranja na javnih mestih na
območju Občine Vransko, nadzor nad izvajanjem odloka in sankcije
v primeru kršitev določb odloka.
(2) Plakatiranje je izbirna lokalna gospodarska javna služba (v
nadaljevanju: javna služba) in se lahko v Občini Vransko izvaja le v
skladu s tem odlokom.
2. člen
Ta odlok zajema naslednje dejavnosti plakatiranja:
– postavljanje in vzdrževanje oglasnih objektov in naprav za namene
plakatiranja (v nadaljevanju: plakatna mesta),
– nameščanje in odstranjevanje plakatov, letakov, oglasnih panojev,
transparentov in drugih oblik sporočil in oglasov na javnih mestih za
plakatiranje (v nadaljevanju: plakati).
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE PLAKATIRANJA
3. člen
(1) Javno službo plakatiranja v Občini Vransko izvaja pooblaščeni
izvajalec – javno podjetje, na podlagi sklenjene pogodbe o
poslovnem sodelovanju (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec).

(2) Župan lahko izbere pooblaščenega izvajalca tudi s koncesijskim
aktom na podlagi javnega razpisa.
(3) Izvajalec plakatiranja je lahko tudi stalni uporabnik plakatiranja iz
tretjega odstavka 5. člena tega odloka.
III. PLAKATNA MESTA
4. člen
(1) Plakatna mesta so stalna in začasna.
(2) Stalno plakatno mesto je stalen prostor in oglasni objekt za
nameščanje plakatov in drugih vrst posredovanja pisnih obvestil in
sporočil (v nadaljevanju: plakatov), ki je namenjen širši javnosti in je
usmerjen navzven v odprt javni prostor. Stalna plakatna mesta so
reklamni stebri in table, na steno pritrjene vitrine, plakatna mesta na
fasadah in elektronski (digitalni) zasloni.
(3) Začasno plakatno mesto je začasni premični objekt za
plakatiranje. Začasna plakatna mesta so prenosni panoji in
transparenti.
5. člen
(1) Vrste, oblike in lokacije javnih objektov in naprav za plakatiranje
določi Občina Vransko, ki vodi tudi seznam javnih objektov za
plakatiranje na območju Občine Vransko. Seznam plakatnih mest se
po potrebi spreminja in dopolnjuje.
(2) K vsakemu objektu, namenjenemu plakatiranju, mora biti urejen
ustrezen dostop. Vsa plakatna mesta morajo biti označena z
napisom, kot je to določeno v drugem odstavku 6. člena tega odloka.
(3) Določena plakatna mesta se lahko rezervirajo za potrebe Občine
Vransko in drugih stalnih uporabnikov in so kot taka vpisana v
seznam plakatnih mest.
(4) Politične stranke, podjetja in društva lahko uporabljajo svoja
plakatna mesta, kjer samostojno nameščajo plakate in transparente,
vendar zanje v celoti veljajo vse druge določbe tega odloka.
IV. POGOJI ZA UPORABO PLAKATNIH MEST
6. člen
(1) Uporaba plakatnih mest je pod enakimi pogoji iz tega odloka
dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom.
(2) Pooblaščeni izvajalec trajno označi plakatna mesta z napisom
»Plakatiranje izvaja ZKTŠ Vransko, tel. 03/ 703 12 10, 041 238 749
(naziv, naslov ter telefonska številka pooblaščenega izvajalca.)«
(3) Pooblaščeni izvajalec je na javnih mestih za plakatiranje dolžan
ustrezno nameščati in odstranjevati plakate ter skrbeti za redno
vzdrževanje objektov in za čistočo v okolici plakatnih mest.
(4) Kdor želi plakatirati na javnih plakatnih mestih, mora plakate
oddati pooblaščenemu izvajalcu plakatiranja. Pooblaščeni izvajalec
plakate ročno datira s trajnim pisalom in jih žigosa s svojim žigom v
desnem spodnjem kotu, na podlagi predhodnega obračuna in plačila
stroškov namestitve in odstranitve v skladu s sprejetim cenikom.
(5) Plakati se lepijo praviloma ob torkih, v izrednih primerih pa tudi
ob drugih delovnih dneh. Plakati morajo biti dostavljeni izvajalcu
najkasneje dan pred plakatiranjem do 15. ure.
(6) Pooblaščeni izvajalec plakatiranja pri nameščanju plakatov ne
sme prekrivati drugih plakatov, ki so namenjeni prihodnjim
dogodkom, ne sme trgati drugih plakatov s plakatnih mest (razen, ko
gre za dejanje tehničnega nadzora) in ne sme puščati praznega
oglasnega prostora med že nameščenimi plakati in novim plakatom.
(7) Razporeditev plakatov na plakatna mesta določa izvajalec.
(8). Pooblaščeni izvajalec ne odgovarja za poškodbe plakatov zaradi
vandalizma ali vremenskih pogojev.
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7. člen

– prekrivati, odstranjevati, trgati ali drugače uničevati plakate in
druge objave, razen če gre za ukrepe tehničnega nadzora;

(1) Prepovedano je poškodovanje plakatnih mest in na njih
nameščenih plakatov.
(2) V primerih zaznave poškodovanja nameščenih plakatov,
plakatiranja na plakatnih mestih, ki ni odobreno ter plakatiranja izven
določenih plakatnih mest, pooblaščeni izvajalec o tem takoj obvesti
Občino Vransko.
8. člen
Plakati, letaki ter druga sporočila in oglasi ne smejo vsebovati
žaljivih vsebin ali vsebin s kakršnimikoli diskriminacijskimi pozivi.
Osnovno sporočilo mora biti napisano v slovenskem jeziku.
Neprimerne plakate, ki so v nasprotju s temi določili, lahko občinski
organ z odločbo zavrne. Stranka ima pravico do pritožbe, pritožbeni
organ pa mora o pritožbi odločiti najkasneje v dveh dneh po prejemu
pravilno vložene pritožbe.

– pisati po plakatih ter samovoljno spreminjati njihovo vsebino in
obliko, potem ko so javno nameščeni;
– nameščati plakate, letake ter druga sporočila in oglase, ki
oglašujejo izdelke in storitve, katerih oglaševanje zakonsko ni
dovoljeno.
(2) Kazenska določila:
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo, ki ni
izvajalec plakatiranja, če namešča plakate na plakatna mesta ali
izven njih.
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznika in odgovorno osebo
pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

V. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Z globo 200 EUR se kaznuje posameznika, če poškoduje ali odstrani
reklamne objekte ali nameščene plakate.

9. člen

VIII. NADZOR

V ceni plakatiranja je vključeno: sprejem plakatov, plakatiranje,
odstranjevanje plakatov, uporaba plakatnih panojev, stroški
organizacije dela.

12. člen

Društva s sedežem v Občini Vransko imajo brezplačno plakatiranje.
Cena enkratnega plakatiranja je 1 EUR + DDV.
Pri naročanju plakatiranja naročnik izpolni obrazec »VLOGA ZA
PLAKATIRANJE« izvajalca z naslednjimi podatki:
- točen naslov naročnika
- davčna številka
- število plakatov
- izbrane lokacije plakatiranja.

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in izterjavo glob izvaja
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za
plakatiranje (odstranjevanje nepotrjenih, zastarelih in nepravilno
nameščenih plakatov ipd.) opravlja pooblaščeni izvajalec
plakatiranja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen

VI. NAČIN IZVAJANJA PLAKATIRANJA ZA POTREBE VOLILNE
KAMPANJE

Občinska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka
izdela dopolnjen seznam stalnih plakatnih mest in ga objavi na
spletni strani Občine Vransko.
14. člen

10. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje zagotovi občina osnovne pogoje za
plakatiranje na javnih plakatnih mestih. V ta namen se postavijo
posebna plakatna mesta in za vse organizatorje volilne kampanje
določi način uporabe z navodilom, ki ga sprejme župan v skladu z
veljavno zakonodajo. Nameščanje plakatov na teh plakatnih mestih
je brezplačno in brez plačila komunalne takse.
(2) Organizatorji volilne kampanje lahko v času in za potrebe volilne
kampanje uporabljajo tudi prenosne panoje za oglaševanje, za
postavitev katerih morajo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, na
katerih so postavljeni.
VII. PREPOVEDI PRI NAČINU IZVAJANJA PLAKATIRANJA
11. člen
(1) Po tem odloku je prepovedano:
– neodobreno plakatiranje na javnih mestih za plakatiranje;
– plakatiranje izven predpisanih mest za plakatiranje, npr.
plakatiranje, lepljenje letakov, nalepk in pisanje grafitov neposredno
na fasade, stene in okna, drevesa, ograje, stebre, zabojnike za
komunalne odpadke, na prometne in neprometne znake, gradbiščne
ograje, na prometno signalizacijo, na objekte elektrodistribucije in
telekomunikacij, na drogove javne razsvetljave ter na druga mesta,
ki niso izrecno namenjena za plakatiranje, razen z dovoljenjem
pristojnega občinskega organa;
– trositi obvestila in letake po javnih in drugih površinah;
– metati letake iz letala ali drugih prevoznih sredstev, razen z
dovoljenjem pristojnega občinskega organa;
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Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 007/2016
Vransko, 19. 4. 2016

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
Na podlagi 6. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ter 16. člena Statuta Občine
Braslovče (Ur.l. RS, št. 69/12), 16. člena Statuta Občine Polzela
(Ur.l. RS, št. 78/13), 15. člena Statuta Občine Prebold (Ur.l. RS, št.
52/13), 15. člena Statuta Občine Tabor (Ur.l. RS, št. 120/06, 51/10,
60/15), 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10)
in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13), so:
Občinski svet Občine Braslovče na svoji 1. dopisni seji, dne 5.
februarja 2016, Občinski svet Občine Polzela na svoji 10. redni seji,
dne 18. februarja 2016, Občinski svet Občine Prebold na svoji 13.
redni seji, dne 31. marca 2016, Občinski svet Občine Tabor na svoji
12. redni seji, dne 22. februarja 2016, Občinski svet Občine Vransko
na svoji 10. redni seji, dne 16. februarja 2016 in Občinski svet
Občine Žalec na svoji 11. redni seji, dne 18. februarja 2016 sprejeli
naslednji

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
UPI – Ljudska univerza Žalec
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1. člen

2. člen

4. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza
Žalec (Ur.l. RS, št. 7/97, 63/01 in 112/08) se spremeni tako, da se
glasi:
»4. člen
(1) Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
P 85.200
P 85.310
P 85.320
P 85.421
P 85.422
P 85.510
P 85.510
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P 85.530
P 85.590
P 85.600
Q 88.109
Q 88.9
Q 88.910
Q 88.999
M 69.200
M 70.210
M 70.220
M 72.200
M 73.110
M 73.200
M 74.100
M 74.300
M 74.900
N 77.330
N 78.100
N 79.900
N 81.100
N 81.210
N 81.220
N 81.290
N 81.300
N 82.110
N 82.190
N 82.300
I 63.110
J 58.110
J 58.190
J 62.020
J 63.990
L 68.200
L 68.320
C 18.120
C 18.130
C 18.140
R 90.010
R 90.020
R 90.030
R 93.299
R 91.011
R 91.012
R 93.110
R 94.999
R 96.090

Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
Dejavnost vozniških šol
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Drugo socialno varstvo
Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Dnevno varstvo otrok
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Prevajanje in tolmačenje
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v
najem in zakup
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
Rezervacije in druge s potovanju povezane dejavnosti
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov srečanj
Obdelovanje podatkov
Izdajanje knjig
Drugo založništvo
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Drugo tiskanje
Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Druge storitve, drugje nerazvrščene.«

Ta Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI –
Ljudska univerza Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in v Občinskem informatorju Uradne objave Občine Vransko.
Številka: 641-01-0001/2016
Braslovče, dne 5. februarja 2016

Polzela, dne 18. februarja 2016

Prebold, dne 31. marca 2016

Tabor, dne 22. februarja 2016

Vransko, dne 16. februarja 2016

Žalec, dne 18. februarja 2016

Župan Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l. r.
Župan Občine Polzela
Jože Kužnik l. r.
Župan Občine Prebold
Vinko Debelak l. r.
Župan Občine Tabor
Anton Grobler l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan Občine Žalec
Janko Kos l. r.

ZAPISNIKI
4. Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta
Z APISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 16. 2. 2016, ob 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,
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Alenka Lebeničnik in
Sonja Cencelj
- ostali prisotni:
- Zavod Sv. Rafaela, Mojca Hrastnik
- Petra Kosanović, dr.dent.med
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman, Suzana
Felicijan Bratož in Mateja Godler
mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 11 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Župan predlaga razširitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega
sveta Občina Vransko in sicer tako, da se za predlagano točko 7.
Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019 uvrsti nova,
dodatna točka 8 , ki se glasi: Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč
na domu, z veljavnostjo od 01.03.2016.
Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
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Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo, zato
sledi glasovanje o razširitvi dnevnega reda z novo točko 8: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI

Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov

Sklep št. 123
Občinski svet Občine Vransko sprejme razširitev dnevnega
reda 10. redne seje z novo točko 8, ki se glasi: Izdaja soglasja k
ceni storitve pomoč na domu, z veljavnostjo od 01.03.2016.

a) Monika Ferme

Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 124
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 10. redne
seje, kot sledi:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje
Občinskega sveta z dne 8.12.2015
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko - 2.
obravnava in sprejem
4. Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Vransko - 2. obravnava in sprejem
5. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi JZ UPI-ljudska
univerza Žalec - 1. in 2. Obravnava
6. Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 1. obravnava
7. Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019
8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z veljavnostjo
od 01.03.2016
9. Premoženjsko pravne zadeve:
9.1. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2016
10. Vloga za dodelitev koncesije iz otroškega in preventivnega
zobozdravstva (Petra Kosanović, Vransko 301, 3305 Vransko)
11. Razno
Župan je predlagal, da se najprej obravnavata točki 10 in točka 8
dnevnega reda. Svetniki so se s predlogom strinjali.
Ad10 Vloga za dodelitev koncesije iz otroškega in
preventivnega zobozdravstva (Petra Kosanović, Vransko 301,
3305 Vransko)
Župan je podal obrazložitev in predal besedo vlagateljici Petri
Kosanović, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali svetniki
Marjan Pečovnik, Jože Matko in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o pričetku postopka za dodelitev koncesije iz
otroškega in preventivnega zobozdravstva: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 125
Občinski svet Občine Vransko se seznani z vlogo Petre
Kosanović, Vransko 301, Vransko za dodelitev koncesije iz
otroškega in preventivnega zobozdravstva in sprejme sklep o
pričetku postopka za podelitev koncesije.
Ad8 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z
veljavnostjo od 01.03.2016

Pobude in vprašanja so podali/postavili naslednji svetniki:

Dne 14.2.2016 je na sedež občine Vransko Monika Ferme podala
pisno pobudo za odmero javne poti JP 992711- Zgornje Limovce.
Razlog za prednostno odmero je, da je potek ceste v naravi bistveno
drugačen kot v katastru. Odmera je potrebna zaradi odprave
konfliktov glede rabe prostora in poteka parcelnih mej na območju
zaselka Zgornje Limovce.
Župan je odgovoril, da se je v skladu z novimi pogoji, ki so nastali po
spremembi Zakona o geodetski dejavnosti, ki ponastavljajo odmero
javnih poti in lokalnih cest, pričelo z odmero dveh javnih poti in sicer
ena javne poti v Prekopi in ene lokalne ceste v Čepljah. Iz dane
pobude je razvidno da gre za menjavo zemljišč, grafična priloga pa
prikazuje, star in nov potek trase.
V kolikor bo dana pobuda sprejeta, se bo s postopkom pričelo, lahko
pa pride tudi do nestrinjanj, zato ni rečeno, da bo le-ta realiziran
oziroma lahko pride do ustavitve postopka. Po končani obrazložitvi
je župan odprl razpravo v kateri je sodeloval svetnik Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o dani pobudi: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 127
Občinski svet Občine Vransko se seznani s pobudo, ki jo je dne
14.2.2016 na sedež Občine Vransko svetnica Monika Ferme
podala pisno in sprejme sklep o pričetku postopka odmere
javne poti JP 992711- Zgornje Limovce.
b) Anica Jagodič je podala vprašanje, če bo v bodoče na občini
Vransko pripravljen kakšen razpis za sofinanciranje s področja
kmetijstva?
Župan je odgovoril, da je trenutno aktualen razpis LAS (Lokalne
akcijske skupine), kjer je občina Vransko članica, za ta namen bo
Spodnji Savinjski dolini namenjenih 1.300.000,00€ sredstev. Tudi v
preteklem obdobju je bilo že kar nekaj investicij na področju občine
sofinanciranih iz teh programov. Na podlagi sprejetega proračuna, je
bil izveden tudi javni razpis za sofinanciranje društev na področju
kmetijstva v letu 2016, ocenjuje pa, da za kakršnakoli dodatna
sredstva, žal trenutno ni finančnih možnosti.
c) Marjan Pečovnik je podal predlog/pobudo glede ažurnega
servisiranje bankomata na Vranskem, ki se naj posreduje odgovorni
osebi za delovanje dotičnega bankomata, da bi le-ta nemoteno
deloval.
Župan je odgovoril, da je bilo na odgovorne naslovljenih že nekaj
pozivov za ureditev oz. redno servisiranje bankomata. Pobuda se bo
ponovno posredovala.
č) Jože Matko je podal vprašanje kakšna je možnost za vzpostavitev
davčne blagajne na sedežu Občine Vransko?

Župan je predal besedo direktorici Zavoda Sv. Rafaela Mojci
Hrastnik, ki je podala kratko obrazložitev, nato je odprl razpravo, v
kateri ni nihče sodeloval.

Župan je odgovoril, da se je o tem odločalo že na občinskem svetu v
prejšnjem mandatu, svetniki so odločili, da se davčna blagajna ne
vzpostavi. V primeru, da pa bi občina imela davčno blagajno, se bo
promet na banki, pošti, ter tudi na bankomatu posledično zmanjšal,
zato uvedba davčne blagajne ni smiselna in se lahko zgodi, da se bo
ukinila še kakšna poslovalnica banke ali pa tudi bankomat.

Sledilo je glasovanje o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na
domu, z veljavnostjo od 01.03.2016: 11 glasov za, 0 glasov PROTI

d) Jože Matko je podal vprašanje, kakšen je vrstni red sanacije cest
v Občini Vransko?

Župan je ugotovil, da je sprejet:

Župan je odgovoril, da je vrstni red sanacij cest razviden iz točke 7
(Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019) dnevnega
reda, kjer je naveden načrt obnove LC 490124 Ropasija – Vransko,
III. faza.

Sklep št. 126
Občinski svet Občine Vransko poda soglasje k ceni storitve v
višini 16,63€. Subvencija občine znaša 8,92€, cena za
uporabnike storitve znaša 3,56€ na uro.
Cena velja od 1.3.2016 dalje.
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e) Ksenija Rovan Krivec je podala vprašanje, če je bil s strani
Direkcije RS za ceste prejet kakšen odgovor v zvezi s posredovano
pobudo glede prometne ureditve na regionalni cesto RII 447
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Šentrupert-Ločica odsek 290+8733, v primeru sanacije mostu pri
bencinski črpalki v Brodeh?

Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine
Vransko (2. obravnava in sprejem: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI

Župan je odgovoril, da s strani Direkcije RS za ceste še ni bilo
odgovora.

Župan je ugotovil, da je sprejet:

f) Alenka Lebeničnik je podala vprašanje kakšna je možnost sanacije
mostu na Ločici, pojavile so se namreč razpoke?
Župan je odgovoril, da ja ogled mostu že bil, projektant je predlagal
poseg, občina se je prijavila tudi na razpis za pridobitev sredstev,
vendar neuspešno. Pregled mostu se bo opravil ponovno, če so
mogoče bile kakršnekoli bistvene spremembe. Pri zadnjem pregledu
je bilo ugotovljeno, da je most potreben sanacije, statično pa ni
problematičen.
g) Alenka Lebeničnik je še podala vprašanje glede ureditve
avtobusnega postajališča Zaplanina, ali je bil odgovor pristojne
službe posredovan širši javnosti.
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Župan ja odgovoril, da je občina zaprosila za ureditev avtobusnega
postajališča, prejela pa je odgovor, da mora zaprositi za izdajo
soglasja za ureditev omenjenega postajališča. Šele po izdanem
soglasju, bi se lahko pristopilo k ureditvi postajališča, vendar bi
morala občina za projekte poskrbeti sama in jih sama tudi financirati,
pridobiti bi morala zemljišče in avtobusno postajališče tudi zgraditi.
Župan je ocenil, da občina Vransko, sredstev za ureditev
avtobusnega postajališča v Zaplanini, v danem trenutku nima. Dopis
pristojne službe je bil objavljen na spletni strani občine, posredovan
gospe, ki je zbirala podpise za postavitev avtobusne postaje in
svetnikom po elektronski pošti.
h) Sonja Cencelj je podala pobudo za postavitev bankomata
Deželne banke Slovenije, glede na to, da bo omenjena banka s 1. 4.
2016 uvedla provizijo za dvigovanje gotovine na bankomatih, ki niso
v njihovi lasti.
Župan je odgovoril, da so z Deželno banko že potekali dogovori
glede postavitve njihovega bankomata, v tistem času, ko je bilo
govora o tem, da se bo bankomat, ki je že na območju občine
Vransko ukinil. Odgovor banke je bil, da je območje občine Vransko
premajhno in da nimajo poslovnega interesa. Pogovori glede
poslovanje bank so potekali tudi z Delavsko hranilnico, ki je v tem
času pokazala največ interesa glede bančnega poslovanja.
Pobuda se bo na Deželno banko Slovenije posredovala.
i) Sonja Cencelj je še postavila vprašanje, kakšna ja dinamika
izplačil za sofinanciranje farne cerkve?
Župan je odgovoril, da je bila zadeva obrazložena že pri sprejemu
proračuna za leto 2016. Za črpanje občinskih sredstev so potrebna
dokazila o porabi sredstev, ker pa le-teh ni bilo, je tudi občina
zaostajala z izplačili, tako je v letu 2016 na tej proračunski postavki
glede na podpisano pogodbo 27.000 € namenskih sredstev, ki jih bo
potrebno izplačati.
Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana na osnovi Sklepa
Občinskega sveta Občine Vransko za obdobje petih let po 12.000 €
na leto.
j) Monika Ferme je postavila vprašanje, kako je s postavitvijo
varnostne ograje na nevarnem cestnem odseku med poslopjema
Zaplanina 6 in Zaplanina 12?
Župan je odgovoril, da so varnostne ograje za lokaciji v Zaplanina in
na Tešovi, ki jih je določil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu že naročene, izvajalec bo podjetje Kveder d.o.o. Zadobrova
135, 3211 Škofja vas. Cene po ponudbenem predračunu znaša
5.,450,96€ z DDV. Izvajalec bo z deli pričel predvidoma 25.2.2016.
Ad3 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko - 2.
obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval.

Sklep št. 128
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in
dopolnitve Statuta Občine Vransko v predloženem besedilu.
Ad4 Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta
Občine Vransko - 2. obravnava in sprejem
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o Spremembah in dopolnitvah
Poslovnika občinskega sveta Občine Vransko (2. obravnava in
sprejem): 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 129
Občinski svet Občine Vransko sprejme Spremembe in
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko v
predloženem besedilu.
Ad5 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi JZ UPI-ljudska
univerza Žalec - 1. in 2. obravnava
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o spremembi
Odloka o ustanovitvi JZ UPI-ljudska univerza Žalec, po hitrem
postopku: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 130
Občinski svet Občine Vransko sprejme, da se Odlok o
spremembi Odloka o ustanovitvi JZ UPI-ljudska univerza Žalec
sprejme po hitrem postopku.
Sledilo je glasovanje o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o
ustanovitvi JZ UPI-ljudska univerza Žalec, v predloženem besedilu:
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 131
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec (prva in druga obravnava)
v predloženem besedilu.
Ad6 Odlok o plakatiranju v Občini Vransko - 1. obravnava
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala svetnik
Jože Matko in svetnica Alenka Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o
Odloku o plakatiranju v Občini Vransko v 1. obravnavi: 11 glasov
ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 132
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme predlog
Odloka o plakatiranju v Občini Vransko v predloženem
besedilu. Predlog se posreduje v 30-dnevno javno obravnavo
na krajevno običajen način.
Ad7 Sprememba Načrta razvojnih programov 2016-2019
Župan je podal kratko obrazložitev in predal besedo Mariji Jerman,
nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala svetnik Jože Matko in
svetnica Alenka Lebeničnik. Sledilo je glasovanje o Spremembi
Načrta razvojnih programov 2016-2019: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
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Sklep št. 133
Načrt razvojnih programov 2016 - 2019 se spremeni v
predloženem besedilu.

- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja Presekar,
Ervin Pepel, Marjan Pečovnik, Ivan Kokovnik, Jože Matko, Vid
Križnik, Monika Ferme, Ksenija Rovan Krivec, Alenka Lebeničnik in
Sonja Cencelj

Ad9 Premoženjsko pravne zadeve:
Ad9.1 Dopolnitev letnega načrta ravnanja
premoženjem Občine Vransko za leto 2016

s

stvarnim

Župan je predal besedo predsednici Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine Vransko Alenki
Lebeničnik, ki je podala obrazložitev. Po obrazložitvi je odprl
razpravo, v kateri sodeluje svetnik Jože Matko. Sledilo je glasovanje
o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet :
Sklep št. 134
Občinski svet Občine Vransko sprejme dopolnitev Letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za
leto 2016, ki je bil sprejet na 9. redni seji občinskega sveta
Občine Vransko dne 8. 12. 2015 tako, da se dopolni tč. 1 pridobivanje nepremičnega premoženja - kot sledi:
Dodata se novi točki 3 in 4 :
3.

4.

Stavbno
zemljišče Avtobusna
postaja pri OŠ,
cesta in šolski vrt

Stavbno
zemljišče del JP št. 916022
Čeplje –poligon
Amzs

-

občinska

uprava:

Franc

Sušnik

župan,

Mateja

Godler

- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 11 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je sledilo
glasovanje o dnevnem redu : 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 135
Sprejme se naslednji dnevni red 1. izredne seje:
1. Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna
2. Sprememba Načrta razvojnih programov 2016 – 2019
3. Razno
Ad1 Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna

104/2,
k.o. Vransko

1236 m2

7.403 €

107/4,
k.o. Vransko

581 m2

8.181 €

107/5,
k.o. Vransko

511 m2

7.195 €

107/14,
k.o. Vransko

615 m2

8.659 €

2636/7,
k.o. Prekopa

893 m2

8.061 €

Območje že
zgrajene
javne
infrastrukture

Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o zadolžitvi
občinskega proračuna: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 136
Občina Vransko se na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. 96/15) v letu 2016 v proračunu države zadolži za
financiranje dvoletnega investicijskega projekta Obnova LC
490124 Ropasija – Vransko, III. faza, v višini 74.383 EUR.

Območje že
zgrajene
javne
infrastrukture

Občina Vransko se na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list
RS, št. 96/15) v letu 2017 v proračunu države zadolži za
financiranje dvoletnega investicijskega projekta Obnova LC
490124 Ropasija – Vransko, III. faza, v višini 74.383 EUR.
Ad2 Sprememba Načrta razvojnih programov 2016 - 2019

Ostale
določbe
načrta
razpolaganja
z
nepremičnim
premoženjem ostanejo nespremenjene. Ta dopolnitev letnega
načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Vransko
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine
Vransko.
Ad11 Razno
/

Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo, v kateri ni nihče
sodeloval. Sledilo je glasovanje o spremembi Načrta razvojnih
programov 2016 – 2019: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je sprejet:
Sklep št. 137
Načrt razvojnih programov 2016 - 2019 se spremeni v
predloženem besedilu.
Ad3 Razno

Seja je bila zaključena ob 21.25.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Župan je Občinski svet Občine Vransko seznanil s sklepom o
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja z oznako ČE02-4/1- poslovno logistični center Vransko.
Seja je bila zaključena ob 20.20.

5. Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta

Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Z APISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 22. 3. 2016, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega
centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku)
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* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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PODELITEV OB ZAKLJUČKU 20. NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE
V četrtek, 14. aprila 2016, ob 10.30 smo
na Športnem letališču Celje prisostvovali
svečani zaključni prireditvi ob zaključku
regijskega natečaja Naravne in druge
nesreče – Delujmo preventivno. Natečaj
je razpisala Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, Izpostava Celje.
NEPRIČAKOVANO
Nekega dne smo v šoli imeli
zanimivo gasilsko predstavitev,
kjer so na kratko povzeli
razne požare in njihovo rešitev.
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Govorili so o olju vročem
in o rdečih aparatih gasilnih,
pa o raznem ognju pekočem,
o načinih gašenja pravilnih.
Čista bedarija, če mene vpraša se,
bilo mi je dolgčas kot še nikoli,
to zame čisto neuporabno je,
pa še dlje sem moral ostati v šoli.
Nek petek moja starša od doma sta šla,
menda na občino neke zadeve uredit,
ker velik sem že, ostal sam sem doma,
lepo sem ju pozdravil in šel se učit.

Najprej smo si ogledali jadralna in motorna letala Športnega letališča Celje.
Sledila je svečana podelitev priznanj
in praktičnih daril. Nato nam je vodnik
Kinološkega društva reševalnih psov
Celje predstavil reševalnega psa, ogledali pa smo si tudi vso opremo gasilske-

ga vozila Poklicne gasilske enote Celje.

Tisti dan sem se odločil,
da okusno kosilo bom pripravil,
zato olje v lonec sem natočil
in na vroč štedilnik ga pristavil.

Zatem urno štedilnik izklopil sem
in z mokro brisačo lonec pokril,
tako vroče olje po pravilih sem
k sreči še pravi čas pogasil.

Čakal sem, da se dobro segreje,
in odšel ven pred hišo telefonirat,
na olje se spomnil šele kasneje,
ko dim začel je iz okna prodirat’.
Hitro stekel sem goreče olje gasit,
že največji lonec sem z vodo napolnil,
in se pripravljal na vroče jo olje polit,
ko sem gasilske predstavitve se spomnil.

S tem preventivno sem končno preprečil
posledice hude kakršne koli,
ob tem nisem se ponesrečil,
a zgodba z oljem se ne sme ponoviti nikoli.

Premislil sem si in hitro okno odprl,
nato nazaj v kuhinjo se pognal.
Od strahu na ves glas sem se drl,
ko sem videl, da olje sem na črno zažgal.

Priznanje je prejel Marcel Semprimožnik, učenec 8. a-razreda, za pesem
Nepričakovano, ki so jo posredovali tudi
na državni natečaj. Iskrene čestitke!
Mojca Zavasnik, mentorica

Sedaj bi z velikim veseljem se
udeležil podobnih predstavitev,
ki na zanimiv način poučile bi me
za vsak takšen problem najti rešitev.
Marcel Semprimožnik,
8. a-razred OŠ Vransko-Tabor

MALI SONČKI NA KOLESU
V Vrtcu Vransko že nekaj let sodelujemo v športnem programu MALI
SONČEK. Program je zelo pester, saj
zajema širok nabor gibalnih spretnosti, ki bi jih naj otroci v določeni starosti opravili. V aprilu smo v skupinah 3-5
let in 4-6 let opravili zahtevnejšo nalogo – kolesarjenje. Otroci so bili izjemno spretni, samozavestni in vztrajni,

saj so kolesarili kar dve uri. Aktivnost
je bila zelo zanimiva in nepozabna,
zato smo se odločili, da jo v čim prej
ponovimo.
Bratec mi je popravil zvonec in tako smo
rešili problem, da sem imela kolo. (Ema
Cekin)
Všeč mi je bilo, ko sem kolesaril skupaj s
prijatelji. (Samo Piskar)

Na kolesarjenju smo tekmovali. (Anej
Drobež)
Fajn je bilo, da ni bilo gneče, sem lahko bil
hiter, potem sem se moral pa malo spočiti. (Andrej Založnik)
Mentorice:
Laura, Barbi, Branka in Anuška
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Zlata in najboljša turistična naloga na 30. festivalu Turizmu
pomaga lastna glava

V četrtek, 7. 4. 2016, je v Velenju potekal 30. festival Turizmu pomaga
lastna glava. Na tem festivalu smo
sodelovale nekatere učenke šestega
razreda. Na festival smo se pripravljale pri turističnem krožku. Skupaj
z mentorji Katjo Završnik, Polono
Miklavc in Mihom Miklavcem smo
izdelali turistično nalogo z naslovom Kolesarsko potepanje po občini Vransko, saj je bila tema festivala
ZELENI TURIZEM. Za kolesarstvo smo
se odločili zato, ker že sedaj v občini Vransko vsako leto v maju odrasli
kolesarijo po občini, naše potepanje
s kolesom pa je namenjeno učencem
od 7. do 9. razreda.
Svoje potepanje smo si zamislili takole: Vsak kolesar bo na začetku
dobil domačo energijsko tablico, saj

kolesarjenje zahteva veliko energije.
Med kolesarjenjem
se bomo ustavili
na različnih točkah
(plezalna stena,
Marelica, Tabor,
Močnikov mlin …),
kjer bomo imeli
različne delavnice.
S pomočjo lego
kock bomo sestavljali robotke za
pobiranje smeti in
podobno.
Na dan festivala smo po drugi učni uri
članice ekipe odšle k malici. Po malici
smo naše energijske ploščice za kolesarje še zavili v papir, dodali recept
ter si pripravili stvari, ki smo jih potrebovali na tržnici. Ob 11.30 smo odšli
proti Velenju, kjer smo si najprej pripravili prostor za našo tržnico, nato
pa smo imeli malo prostega časa. Ob
treh so začeli prihajati ljudje na ogled
stojnic, mi pa smo jim predstavljali svoje delo. Na festivalu smo dobili
tudi malico.
Vsak obiskovalec naše tržnice je dobil eno domačo energijsko ploščico.
Nekatere članice naše ekipe so hodile
po drugih tržnicah in pridobivale informacije, ki so nam pomagale pri
kvizu.

Festival in tržnice si je ogledala tudi
gospa ravnateljica, ki je naše delo zelo
pohvalila. Našo tržnico pa so obiskale
še dve učiteljici in knjižničarka.
Ob 17. uri se je začel kviz. Med kvizom smo se zelo nasmejali voditelju
in odgovorom, ki so bili včasih napačni in tudi zelo smešni.
Ob 18.00 pa smo končno izvedeli za
rezultate. Že na začetku nas je razveselil voditelj s tem, da ni bronastih
priznanj, ker smo se vsi zelo potrudili
z zanimivimi tržnicami in nalogami.
Nato smo nestrpno pričakovali, kdaj
bomo slišali svoje ime. Želeli smo, da
bi čim kasneje prišli na vrsto, saj so najprej brali srebrna priznanja.
Končno so nas poklicali. Svojo šolo
smo odlično zastopali, saj smo dobili
srebrno priznanje za sodelovanje na
festivalu ter zlato priznanje za najboljšo turistično nalogo.
Po prebranih rezultatih smo pospravili še stojnico ter odšli. Na Vranskem
so nas pričakali starši in nas odpeljali
domov.
Vsi smo bili veseli in zadovoljni z našim
uspehom, čeprav nam je zmanjkala
le ena točka do uvrstitve na državno
tekmovanje, saj se je vsak potrudil po
svojih najboljših močeh.
Lucija Klemen, 6. a

NOGOMET V VRTCU VRANSKO
Naši nadobudneži, z iskrico v očeh, polni energije in z veliko
potrebo po gibanju, so v prvem tednu aprila spoznali šport
svetovnega kova – »fuzbal«.

poligon, nas razgibal in otrokom predstavil nekaj osnov nogometa. Tako smo se v prvih minutah pošteno ogreli, se lotili
premagovanja ovir, vodili žogo med stožci, si podajali in streljali na gol, se pomerili v tekmi in zabili nekaj poštenih golov.
Nogometni navdušenec, »trener« g. Denis Jesenik, ki nam je
vse organiziral, poskrbel za žogo za vsakega otroka, je z veseljem prinesel njihova oblačila, nogometne drese v prepoznavni
rdeči barvi. Otroci so se prelevili v prave nogometaše.
Za prav vsakega se je našlo nekaj, za to pa gre velika zahvala
g. Denisu in NK Vransko.

Nogometni klub Vransko je v sredinem dopoldnevu za otroke
Vrtca Vransko, skupino 3-5 let in 4-6 let, pripravil nogometni

Nogometni pozdrav
otroci skupine
3-5 in 4-6 let
z Lauro, Branko,
Nušo in Barbi
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PRVOŠOLCI IMELI PLAVALNI TEČAJ

V tednu od 4. do 8. aprila so učenci
prvih razredov Osnovne šole Vransko-Tabor končno dočakali deseturni
plavalni tečaj prilagajanja na vodo v
okviru Zlatega sončka. Vsak dan so
s pripravljenimi kopalkami in z brisačo sedli na avtobus in se z velikimi
pričakovanji odpeljali v Celje na bazen
Golovec. Del preživetega časa v Celju

je bilo namenjenega učenju plavanja,
del pa smo izkoristili za pouk, ki smo
ga izvedli predvsem v naravi. Nekateri so vode in čofotanja v njej že navajeni, drugi malo manj, vendar so bili
oboji nad tečajem navdušeni. Med
tednom so se dodobra prilagodili na
vodo, nekateri preplavali celo dolžino
olimpijskega bazena, drugi pa so celo

postali čisto pravi plavalci in osvojili
bronastega delfina. Tako uspešne in
predvsem zdrave skupine (nihče ni
proti koncu tedna zbolel) že dolgo
ni bilo, če sploh kdaj. Za zaključek
plavalnega tečaja so učenci pokazali
staršem, kaj so se naučili, nato pa utrujeni odšli na zaslužen vikend.
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Plavalni tečaj tretješolcev
V tednu od 4. do 8. aprila smo imeli tretješolci plavalni tečaj. Vsak dan smo se
zjutraj ob 8.15 odpeljali v Celje, kjer smo
ob 9.00 pričeli s plavanjem. Opravili smo
20-urni plavalni tečaj. Več o dogodku v
posameznih dnevih so zapisali učenci
sami.
PRVI DAN
Danes smo imeli prvi dan plavalnega
tečaja. Za vožnjo smo porabili 25 minut.
V Golovcu smo se najprej preoblekli in
odšli do bazena. Pri bazenu smo ponovili pravila. Predstavili so nam plavalne
učitelje. Ti so bili Luka, Aleš, Matej, Memi
in Matej. Gospod Aleš nas je razdelil v
pare. Po dva učenca sva pokazala, kaj
sva se naučila v 1. razredu. Zatem smo
ponovili drsenje in kravl. Lara nam je pokazala, kako se plava kravl. To smo vadili
v malem bazenu. Kmalu smo odšli v velik
bazen. Vmes smo imeli malico. Z delom v
bazenu smo zaključili ob 12. uri. Nato smo
se preoblekli in se odpeljali proti šoli.
Domen Dolar
Danes se je začel plavalni tečaj. Komaj
sem čakal. Ko smo prišli, smo se morali preobleči v kopalke. Ko smo prišli v
bazen, smo naredili prvo vajo drsenje.
Potem so nas pogledali učitelji, kako
plavamo. Veliko so nas popravljali. Imeli
smo tudi en odmor. Po malici smo odšli
v velik bazen. Učili smo se kravl. Voda je
bila mrzla. Učili smo se dihati in gledati
pod vodo.
Matevž Grmšek

DRUGI DAN
Pripeljali smo se na bazen. Preoblekli
smo se v garderobah. V kabini sem bila
skupaj z Laro, Tino in Lucijo. Odšli smo k
bazenu. Morali smo plavati kravl. Prijela
sem se roba, zato so me poslali v manjši bazen. Tam smo delali vaje in plavali
žabico. Dan je bil super.
Maša Cizej
Danes smo se razdelili v dve skupini. Učili smo se žabico in kravl. Plavali smo deset minut brez prijema roba bazena ali
proge. Ponavljali smo tehniko kravla in
tehniko žabica. Skakali smo v vodo. Plaval sem v boljši skupini. Bilo mi je všeč.
Val Radulj
TRETJI DAN
Danes je bil tretji dan plavalnega tečaja.
Na avtobusu sem sedela sama. Ko smo
prišli na bazen, smo se preoblekli in smo
plavali v malem bazenu. Vadili smo žabico, kravl in mrtvaka. Komaj sem čakala,
da gremo v velik bazen. Po malici smo
odšli. Tam smo skakali v vodo. Bilo mi
je zelo všeč. Danes sem se zelo počasi
preoblačila, zato je bila gospa slabe volje.
Alina Kumer
Danes mi je bilo na plavalnem tečaju
zelo všeč. Skakali smo na glavo in s štartnega bloka. Plavali smo hrbtno. Šlo mi je
dobro. Preplaval sem 400 metrov. Bil
sem utrujen. Komaj sem čakal na mali-

co. Po malici je bilo fino, vendar sem ob
koncu dneva čutil močno utrujenost.
Matic Dobrovnik
ČETRTI DAN
Danes sem mislila, da sem zamudila
v šolo, a nisem. Zopet smo se peljali z
avtobusom. Ko smo se preoblekli in
odšli na bazen, smo imeli generalko za
naslednji dan. Plavali smo žabico, kravl
in hrbtno. Po malici smo šli v velik bazen in skakali v vodo. Nisem si še upala
skočiti s štartnega bloka, a me je Maša
spodbudila, tako sem le skočila. Na koncu smo se šli igrat v mali bazen.
Lucija Verdelj
Danes je predzadnji dan plavalnega
tečaja. Skakali smo s štartnega bloka.
Plavali smo hrbtno v velikem bazenu.
V malem bazenu smo se igrali. Zelo mi
je bilo všeč. Z Valom sva se veliko pogovarjala, Tinej pa je podrl rekord, plaval je
najhitreje od vseh tretješolcev. Takoj za
njim je bil Val. Danes smo veliko skakali.
V tem še posebno uživam.
Nejc Novak
PETI DAN
Danes je bil zadnji dan plavalnega tečaja. Najprej smo se preoblekli v kopalke,
nato smo šli v mali bazen. Lahko smo se
igrali. Po igri so nas še testirali. Vsak je
pokazal, kaj se je naučil. Nato smo imeli
malico. Po malici so prišli starši. Plavali

smo v malem in velikem bazenu. Danes
sem prvič preplavala nekaj metrov brez
dotika roba v velikem bazenu. Na koncu
smo prav vsi prejeli priznanja. Nekateri
so osvojili delfinčke, drugi pa konjičke.
Vsi pa smo se trudili in napredovali po
svojih najboljših močeh.
Gloria Vovk

CICIHRIBCI
V VRTCU Vransko veliko poudarka dajemo gibanju. Poleg vsakodnevnih gibalnih dejavnosti, tako v prostorih vrtca
kot tudi na igrišču vrtca, redno obiskujemo tudi šolsko telovadnico in hodimo
na sprehode. Okolica vrtca nam nudi
številna izhodišča za aktivnosti v naravi. Enkrat mesečno se vsi oddelki vrtca
odpravimo na Cici pohod. Ta sprehod pohod je še posebej skrbno načrtovan
in seveda daljši.

sonček. V tem gibalnem projektu
sodelujejo vsi oddelki otrok v starosti
2-6 let. S starostjo otrok se povečuje
tudi število gibalnih nalog, ki jih morajo
otroci opraviti za osvojitev priznanja.
Naloge so seveda zanimive in prirejene
sposobnostim otrok na določeni stopnji, npr. igre z žogo, vožnja s skirojem
ali kolesom, naravne oblike gibanja, igre
s snegom, igre brez meja, trim steza ali
mini kros ...

poskrbele za pripravo kartončkov z
gibalnimi nalogami in seveda izbrale
smer pohoda za svojo skupino. Tako so
otroci med hojo premagovali različne
naravne ovire, hodili po hlodih in jih preskakovali, izvajali gimnastične vaje v naravi in tekli na krajših in daljših razdaljah.
Verjetno ni treba poudarjati, da so bili
otroci zelo aktivni in seveda uspešni pri
opravljanju nalog. Sicer pa fotografije
povedo vse ...

V aprilu pa smo pripravili Cici pohod v
povezavi z nalogami iz projekta Mali

Prelepo vreme nas je zvabilo v naravo, strokovne delavke vrtca pa smo

Koordinatorici Cici pohodov:
Nada Kolar in Mateja Remic

VITEZI

Na pobudo otrok smo raziskovali temo
o vitezih. Otroci so od doma prinesli slike

in knjige o vitezih. Izdelali smo plakate,
informacije iskali v knjigah, opazovali
slike, pripovedovali. Otroci vedo, da so
vitezi živeli v gradovih. Zanimale so nas
še druge stvari (kako so se bojevali, v kaj
so bili oblečeni, s čim so se ogrevali, kaj
so jedli, kako je potekala pošta, s čim so
pisali ...). Izdelovali smo viteške krone,
meče, ščite in seveda tudi viteške konje.
Pisali smo s peresi in črnilom in ugotovili,

Zbiranje papirja
Smo malčki Vrtca Vransko.
Skupaj s svojimi vzgojiteljicami smo si
v začetku šolskega leta zadali plan, da
želimo pomagati otrokom, ki so pomoči
potrebni. Že več let v vrtcu sodelujemo
z društvom Vesele nogice iz Laškega,
katerega ustanovitelji so starši otrok
s cerebralno paralizo. Za njih zbiramo
zamaške, lani pa smo se odločili tudi za
zbiranje odpadnega papirja. Do sedaj
smo zbrali že kar veliko papirja, ki ga

skladiščimo pri Romani doma, akcija pa
še traja do konca maja. Nekje v sredini
maja bomo naročili zabojnik in upamo,
da ga bomo napolnili do vrha. Papir lahko prinesete v LAČNO ŠKATLO, ki je pri
vhodu Vrtca Vransko ali se za prevzem
dogovorite z Romano (03 703 23 91).
V našem imenu in v imenu društva Veselih nogic se vam že vnaprej zahvaljujemo.
Malčki Vrtca Vransko

da pisanje s peresi ni enostavno. Otroci
so se igrali igre po svoji zamisli in se za
nekaj časa sami spremenili v viteze. Iz
nestrukturiranega materiala so izdelovali grad, se pri tem dogovarjali, sprejemali ideje drug drugega.
Otroci sk. 5–6 let
s Simono Kopitar in Darjo Potočan
Štrajhar
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Mladi planinci v Škadavnici
Bil je sončen, rahlo vetroven dan, ko
smo se planinci Vrtca Vransko namesto
na ležalnike odpravili na 3. planinski pohod v tem šolskem letu.

Začrtana pot na zemljevidu nas je vodila
čez Marelico skozi vasico Klokočovec
do jame Škadavnica. Na koncu njiv,
preden smo zavili v gozdiček, smo se

ustavili, izpraznili nahrbtnike in napolnili želodčke. Kraško jamo so nekateri
obiskali prvič in jih je zelo navdušila.
Malo smo pokukali v notranjost, globlje
pa nismo šli. Markirana pot nas je vodila
proti cerkvi na Taboru. Ker je bila steza
precej strma, smo se kot pravi planinci
naučili tudi pravilnega spusta v dolino.
Zadnji spust do vrtca nam je popestril še
osliček, ki nas je med potjo precej glasno pozdravil.
Mentorici: Katja Rotar in Mateja Remic

ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE OB VSESLOVENSKEM DNEVU ZA SPREMEMBE
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V preteklem mesecu smo na Osnovni
šoli Vransko-Tabor zbirali rabljena
oblačila, obutev, posteljnino in ostale
rabljene predmete. Nabralo se je lepo
število oblačil in predmetov, ki so čakali,
da dobijo novega lastnika.
Tako smo v soboto, 2. aprila 2016, zaključili z zbiralno akcijo.
Pri zbiralni akciji nam je pomagalo lepo
število učencev prostovoljcev ter dve
mentorici. Učenci so ves mesec dnevno
sortirali oblačila, ob zaključku pa so pridno pripravili prostor in napise, razvrstili
oblačila in ostalo na pravo mesto ter pomagali obiskovalcem pri nošenju vreč.

Med zbiralno akcijo smo z učenci izvedli
delavnico, na kateri smo se pogovarjali
o spoštovanju. Spoštovanje, dobri medsebojni odnosi, spoštljiva komunikacija
so letos glavna tema Dneva za spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija in je prav tako potekal 2. aprila.
Izdelali smo plakat, na katerega smo
pripeli naše misli o spoštovanju. Skupaj
smo ugotovili, da lahko nekoga spoštujemo na veliko načinov: da ga poslušamo, da mu odstopimo sedež, da smo
prijazni …
Ob koncu dneva, ko smo pospravili vse
prostore, smo okrepili naše prijateljske
vezi z igranjem socialnih igric.

Veseli smo, da se je zaključka zbiralne
akcije udeležilo lepo število ljudi od blizu
in daleč ter da je mnogo stvari našlo
nove lastnike.

V prihodnje si želimo še več tako uspešno izpeljanih zbiralnih akcij.
Mentorici
Sanja Draksler in Katja Završnik

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Velikonočna tekma 2016

Letošnje tekmovanje je bilo organizirano že šestič in z veseljem ugotavljamo,
da je ta dogodek postal že tradicionalno
druženje lovcev strelcev iz cele Slovenije in zamejstva. V preteklih letih smo si
z organiziranjem teh tekmovanj nabrali
precej izkušenj, zato je tekmovanje potekalo tekoče, brez zastojev, predvsem
pa varno. Še vreme je bilo letos povsem
solidno za ta letni čas, saj iz preteklosti
vemo, kako ti lahko slabo vreme pokvari
in oteži izvedbo tekme. Vsi nastopajoči
so bili zadovoljni z izvedbo tekmovanja,
vzdušjem, s hrano in ne nazadnje tudi z
nagradami za najboljše, zato je večina
napovedala, da pridejo na Vransko tudi
naslednje leto.
Tekmovanje je potekalo v moški in ženski konkurenci ter ekipno. Sodelovalo je
okoli 130 strelcev in strelk ter 14 ekip
lovskih družin.
Pokale, ki jih je prispevala Občina Vransko, in nagrade za najboljše sta podelila
župan Občine Vransko g. Franc Sušnik
in starešina LD Vransko Florijan Rojnik.
Letošnje strelsko tekmovanje je bilo
zgolj uvod v naše slavnostno leto, v ka-

terem praznujemo 70-letnico ustanovitve naše LD, sledi pa še glavni del, ki se
bo odvijal 11. 6. 2016 pri lovskem domu
na Tešovi.
Rezultati:
Moški :
1. Miha Finkšt – LD Mozirje
2. Marko Sterle – LD Ig
3. Damijan Kandare – LD Gornje
jezero
Ženske :
1. Kristina Kramar – LD Luče
2. Alojzija Hrastovec – LD Vransko
3. Suzana Mazzon – LD Doberdob
Ekipno:
1. LD Ig (Sterle, Štern, Cigler)
2. LD Kamnik ( Vrankar, Nemec, Burja)
3. LD Oplotnica (B. Sadek, M. Sadek,
Gošnjak)
Nagrade so prispevali: Lovska trgovina.si, Ločica ob Savinji; Optik Trade
–Optium, Laporje; Občina Vransko; Gomark, Prekopa; A2S, Celje; Rosenstein
Milan s. p, Andraž; Kozmus d. o. o.,
Škale; LD Vransko; gostišče Afrika, Male
Braslovče; Seja- teh s. p., Ormož; JGR d.

70 let
Lovske družine Vransko
V letu 1946 je bila z odločbo tedanjega ministrstva za kmetijstvo ustanovljena Lovska družina
Vransko.
V teh 70 letih neprekinjenega delovanja je napočil čas, da ta jubilej tudi primerno zaznamujemo. Pričelo se je že s slavnostnim občnim
zborom, pripravo strelske tekme, ki je bila v
znamenju tega praznovanja, sledi pa še glavni
dogodek v mesecu juniju.
Lovska družina Vransko pripravlja torej 11. junija 2016 slavnostno praznovanje 70-letnice LD.
Pričelo se bo s Hubertovo lovsko mašo, ki jo bo
vodil naš duhovnik Dori Pečovnik, sledi krajša
kulturna prireditev in seveda zaključek, veselica
z ansamblom Dori.
Prisrčno vabljeni!

o. o., Zagorje; Gostinsko podjetje Trojane; Mesarstvo Križnik Andrej, Vransko; Rojnik Florijan, Zaplanina; Brglez
pekarna in trgovine, Vransko; Kovego d.
o. o. gostišče Grof, Vransko; Eukanuba
D. J. Don d. o. o. Prebold; cvetličarna Sadika, Vransko; Bar Sedmica, Čeplje; KZ
Vransko; Petrol d. d., Ljubljana; Kmečki
mlin Plaskan, Male Braslovče; Gostišče
Slovan, Vransko; Vulkanizerstvo Križnik
Blaž s. p., Žalec; Bar Luna, Ločica pri
Vranskem; čebelarstvo Križnik Janez,
Celje; frizerstvo Brigita, Ojstriška vas;
gostilna «pri Flegarju », Motnik; Čater
Zvonko, Stopnik; kmetija Brdnik, Stopnik; Drnulovec Janko, Zahomce, Razboršek Mirko, Zaplanina; Lesmat d. o. o,
Vransko; Lesmat d. o. o. Ločica pri Vranskem; Aida, Prekopa; Hrastovec Ivan,
Prapreče; Kovaštvo Urankar, Gomilsko;
mizarstvo Špacapan, Petrovče; Jager
Andrej, Šempeter.
Lovci LD Vransko se zahvaljujemo vsem,
ki ste kakor koli sodelovali pri izvedbi
tekme, pripevali nagrade in organizirali
medijsko podporo.
LD Vransko
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Vljudno vas vabimo na ogled
RAZSTAVE AKVARELOV

Vlada Rančigaja.
Odprtje razstave bo v četrtek, 12. maja 2016, ob 18. uri
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.
Z Vladom Rančigajem se bo pogovarjala Tanja Goropevšek.
Prireditev bosta popestrila kitarista Gal Rančigaj in Matjaž Kreča.
Razstava bo odprta do 31. 8. 2016.

Občina Vransko, Občina Nazarje in Planinsko društvo Vransko
Občina Vransko, Občina Nazarje in PD Vransko
vabijo na
vabijo na

Udeleženci srečanja prejmejo brezplačen topel obrok.
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Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko

vabijo na

Odprtje razstave bo 20. maja 2016
v Športni dvorani Vransko
hkrati s slavnostno sejo Občine Vransko.
Razstava bo na ogled v soboto in nedeljo,
21. in 22. maja 2016, od 10. do 18. ure.

Skupaj z veziljami se bodo predstavili:
Likovni krožek DUTŽO Vransko
Slovenke iz Boršta pri Trstu
Marija Grabnar - Flegarjeva Marica iz Motnika
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VSE, KAR JE DOBRO VEDETI, ČE SE NAMERAVATE POROČITI

30

Vsi tisti, ki želite, da je vajin zakon v
Republiki Sloveniji veljaven, morate
skleniti civilno zakonsko zvezo.
Na poroki mora biti pri obredu,
poleg ženina in neveste ter njunih
prič (priča je lahko kdor koli, le da
je poslovno sposoben), prisoten
matičar, zaposlen na upravni enoti, in
še načelnik upravne enote ali njegov
pooblaščenec. Vsak načelnik imenuje
nekaj stalnih pooblaščencev, lahko
pa izda tudi pooblastilo za enkratno
sklenitev zakonske zveze, kar pomeni,
da lahko vašo zakonsko zvezo sklene
tudi vaš prijatelj ali znanec, ki pa mora
izpolnjevati določene zakonske pogoje.
Vsakemu zaročenemu paru svetujemo,
da najprej izbere lokacijo poroke. Za
prijavo sklenitve zakonske zveze se oba
bodoča zakonca zglasita na Upravni
enoti Žalec, pri tem pa potrebujeta
le osebni dokument s fotografijo in
podatke o pričah (osebno ime, datum
rojstva, stalno prebivališče).
Sklenitev zakonske zveze je takse
prosta, če jo sklenete v uradnih
prostorih za sklepanje zakonskih
zvez posamezne upravne enote.
Na območju Upravne enote Žalec
imamo štiri tovrstne prostore, in
sicer na sedežu Upravne enote
Žalec, v Savinovem salonu v Žalcu, v
Schwentnerjevi hiši na Vranskem in
celotno območje Gradu Komenda na
Polzeli. Če pa bi se radi poročili izven
teh prostorov, boste morali odšteti na
račun upravne enote 170 evrov, najmanj
pet dni pred obredom. Ob tem boste
morali navesti tudi razlog, zakaj se
želite poročiti izven uradnega prostora
in priložiti soglasje lastnika prostora,
kjer se želite poročiti. Svetujemo vam,
da se z lastnikom dogovorite tudi za
vse svoje posebne želje in ceno. V tem
primeru je potrebno vložiti vlogo za
sklenitev zakonske zveze izven uradnih
prostorov na upravno enoto vsaj 30 dni
pred izbranim datumom poroke. Hkrati
se bosta z matičarjem dogovorila tudi
glede časa poroke. Zakonsko zvezo
lahko sklenete med tednom na sedežu
Upravne enote Žalec ob sredah med
10. in 16.30 uro in petkih med 10. in
12.30. uro. Ob sobotah se sklepajo
zakonske zveze v ostalih uradnih
prostorih med 10. in 19. uro. Do prijave
sklenitve zakonske zveze se boste
morali uskladiti tudi o vajinem priimku
po poroki.
Zaradi spremembe priimka ali pa tudi
naslova po poroki ne smete pozabiti

na osebne dokumente (najpogosteje
potni list, osebna izkaznica, vozniško
dovoljenje, prometno dovoljenje),
slednje morate zamenjati v zakonskem
roku (15 ali 30 dni). Potujete lahko s
starim potnim listom, vendar če ste
zaprosili za vizum, morate navesti, da
boste menjali dokumente in naknadno
javili številko novega potnega lista. Če
boste za potni list ali osebno izkaznico
zaprosili takoj po poroki in če ne boste
odšli na pot takoj, vedite, da je potrebno
počakati le nekaj dni na nov dokument.
Če ste pripravljeni odšteti nekoliko
več, se lahko odločite za prioritetno
izdelavo osebnega dokumenta in ga na
Upravni enoti Celje prevzamete še isti
dan. Za dodatne informacije se obrnite
na najbližjo upravno enoto.
Uradni osebi, ki vodita obred, torej
pooblaščenec in matičar, morata
zadostiti zakonom in predpisom,
vendar temu lahko dodata osebno
noto. Potrudili se bomo, da bomo
upoštevali vaše želje, kolikor je to le
mogoče.
Najprej se matičar na podlagi osebnega
dokumenta prepriča, da sta res vidva
tista, ki sta prijavila sklenitev zakonske
zveze. Nato vaju matičar med obredom
seznani s pravicami in dolžnostmi, ki
izhajajo iz Zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih. Vsebino
poročnega nagovora pripravi načelnik
oziroma pooblaščena oseba glede na
okoliščine posameznega primera. Ta
govor je lahko zelo kratek, lahko pa
traja tudi več minut. Povprečno traja
celoten obred sklenitve zakonske
zveze 20 minut. Na koncu vsakega
izmed vaju vpraša, ali želi z drugim
skleniti zakonsko zvezo. Če oba (držimo
pesti) odgovorita DA, načelnik upravne
enote ali njegov pooblaščenec razglasi,
da sta postala mož in žena. Nato sledi
še podpis listine o sklenjeni zakonski
zvezi, ki jo podpišeta mladoporočenca,
priči, matičar in načelnik upravne enote
oz. njegov pooblaščenec. Takoj zatem
vam predamo dokazilo o sklenitvi
vajine zakonske zveze.
Kako urediti poročni obred v Sloveniji
s tujcem oz. tujko?
Vaš/a partner/ka iz tujine mora na
upravni enoti, kjer se želita poročiti,
predložiti naslednje:
• dokaz o tujem državljanstvu
(potna listina ali potrdilo o
državljanstvu),
• izpisek iz rojstne matične knjige,
ki ne sme biti starejši od šestih

•

•

mesecev (na mednarodnem
obrazcu, če sta državi podpisnici
pariške ali dunajske konvencije
o izdajanju izpiskov iz matičnih
knjig),
potrdilo, ki ga izda pristojni organ
države, katere državljan je, da ni
zadržkov za sklenitev zakonske
zveze in
potrdilo o samskem stanu.

Vse listine morajo biti prevedene v
slovenski jezik in overjene v skladu
z določili Zakona o overitvi listin v
mednarodnem prometu. Overitev
ni potrebna, če je partner državljan
države, s katero je sklenjen dvostranski
sporazum ali je podpisnica Haaške
konvencije - zadostuje žig Apostille.
Glede na to, da obred svečane sklenitve
zakonske zveze poteka v slovenskem
jeziku, mora biti navzoč tudi tolmač,
če eden od zaročencev ne razume
slovenskega jezika.
Ali je zakonska zveza sklenjena, v
tujini, veljavna v Sloveniji?
Seveda se lahko poročite v večini tujih
držav. Pri tem se uporablja pravo kraja,
kjer se nameravata poročiti. Upoštevati
pa je potrebno tudi pogoje, ki jih za
sklenitev zakonske zveze določa naša
država. To pomeni, da bo vajina poroka
pri nas priznana in vpisana, če se
bosta v tujini poročila pred pristojnim
organom, v za to določenih prostorih,
ob prisotnosti predpisanih oseb itd.
Obvezno je tudi, da sta polnoletna,
poslovno sposobna, nista v sorodu
in se ne poročata pod prisilo. Iz tujine
morate s seboj prinesti izpisek iz
poročne matične knjige, ki vam jo bo
izdal tamkajšnji pristojni organ. Nato
jo morate overiti in prevesti. Seveda
obstaja predpis, ki določa, kako morajo
biti omenjene listine overjene. Način
overitve je odvisen od države, kjer se
zakonska zveza sklepa. Na podlagi
teh listin vam bomo na upravni enoti
naknadno v matični register vpisali
vašo zakonsko zvezo.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo
na tel. št. 03 713 51 20 ali nam pišite ne
e-naslov ue.zalec@gov.si.
Simona Stanter, načelnica
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PAKLENICA
Planinsko društvo vabi na pohodniški izlet
v Paklenico od 11. do 12. junija 2016.
Informacije: Mateja (041 464 185) in Toni (051 266 840)
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Lisjakova trznica
ˇ
pri Šoferski mamici

Vsako 1. nedeljo v mesecu | ob slabem vremenu tržnica odpade

prvicˇ z vami ˇze 1. maja | od 1000 do 1400

ˇ bodo sodelovali:
na trznici
Ribogojnica Žalec, Marko Hrovat s.p.
Kmetija Laznik – suhomesnati izdelki
Čebelarstvo Darko Nemivšek
Hladno stiskana olja, Tomaž Škorjanc
Kmetija Novak - ovčjereja in sirarstvo
Kmetija Hrašar
Turistično društvo GUŠT
in drugi

Lisjakova Šoferska mamica vas
ˇ
pricakuje
z NAGRADNO IGRO

NE SPREGLEJTE
Lubadarji so največji sovražniki naših smrekovih gozdov
Leta 2014 je velik del slovenskih gozdov
močno poškodoval žled. Tako so danes
vidne posledice tudi na poškodovanih
gozdovih Spodnje Savinjske doline.
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Veliko količino poškodovanih smrek
redno
spremljajo
namnožitve
podlubnikov. Vendar je obseg poškodb
v preteklem letu zaradi podlubnikov
presegel tudi najbolj črne napovedi
stroke. Strma rast populacije lubadarja
se je začela v drugi polovici leta.
Posledično je bilo do konca leta
posekanih 1,8 milijona m3 lesne mase
dreves, večinoma smreke. Količina je kar
2,4-krat večja od dosedanjega rekorda v
letu 2005. Največ poškodovanih dreves
so posekali v Postojni, Ljubljani, Tolminu
in na Bledu. Na celjskem območju smo
posekali 45.000 m3 poškodovanih
smrekovih dreves.
Namnožitev podlubnikov bo trajala
več let. V letu 2016 pričakujemo, da
bo škoda zaradi podlubnikov najmanj
tolikšna kot v letu 2015. Obseg škode v
prihodnjih letih in trajanje namnožitve
bosta odvisna od vremenskih razmer
in uspešnosti izvajanja ukrepov za
zatiranje podlubnikov, za kar pa je nujno
dobro poznavanje ekologije škodljivcev.
Podlubnikov je preko 90 vrst, a največ
škode napravi osmerozobi ali veliki
smrekov lubadar. Poznavanje njegovih
prehrambenih navad in razvojnega
ciklusa je osnova za racionalno
ukrepanje pri zmanjševanju populacije.
Vsi življenjski procesi so odvisni od
temperature, vlage, dostopnosti hrane,
stanja naravnih sovražnikov.
Podobno kot pri večini žuželk poznamo
tudi pri lubadarjih 4 razvojne oblike:
jajčece, ličinko, bubo in odraslega,
spolno zrelega hrošča.
Ker so povečini sekundarni škodljivci,
samci
najdejo
poškodovano,
oslabelo drevo in izdolbejo vhodno
odprtino. Z izločanjem kemičnih snovi
(feromonov) vsak samec privlači 1-3
samice. Po oploditvi samice izdelajo
tako imenovane materinske rove, v
katerih izležejo jajčeca. Materinski rovi
so vzdolžni in brez črvine, to iz rovov
izmetava samec. Iz jajčec se razvijejo
ličinke, ki dolbejo prečne rove. Ti se
širijo z rastjo ličink, so polni črvine in se
zaključijo s kamrico (bubilnico), kjer se
ličinka zabubi. Iz bube se razvije spolno
nezrel svetlo obarvan hrošč, ki po
hranjenju spolno dozori, izdolbe izhodno
odprtino, izleti iz drevesa in poišče svoje
gostiteljsko drevo. Napadeno drevo se

najpogosteje zaradi prekinitve pretoka
hranilnih snovi posuši.
Hitrost razvoja je odvisna od
temperature. Ličinke in bube zdržijo
temperaturo najmanj do -10 °C, medtem
ko smrtnost pri hroščih povzročijo šele
temperature pod -30 °C . Za letanje
oziroma rojenje pa se mora temperatura
zraka v treh zaporednih dneh dvigniti
nad 16 °C. V povprečnih temperaturnih
razmerah razvoj od jajčeca do hroščka
poteka 8-10 tednov, pri nadpovprečnih
temperaturah je razvoj še krajši (4
tedne).
Ko bodo začeli smrekovi lubadarji rojiti,
bodo poiskali primerno smreko za
naselitev, najraje sveže poškodovano
stoječo ali podrto smreko. Napad na
stoječih smrekah se začne na deblu
tik pod krošnjo. Uspešno naseljeni
lubadarji začno oddajati kemično
snov (tako imenovane agregacijske
feromone), s katerimi na napadeno
drevo privabijo še druge lubadarje. Ko
je drevo polno zasedeno, začno že
naseljeni hrošči oddajati kemično snov,
ki odvrača hrošče proč od drevesa,
zato tisti, ki še vedno priletavajo,
naselijo okoliška drevesa. V obdobjih
namnožitve se tako lahko žarišče
podlubnikov hitro razširi tudi na več 10
dreves. Zaradi tega gozdarji v obdobjih
namnožitev za posek ne odredimo
samo vidno napadenih dreves, temveč
tudi okoliška drevesa, ki bodo, v kolikor
še niso, s podlubniki naseljena, preden
se bo začel posek v žarišču. Z lubadarji
napadene smreke moramo čim prej
odkriti, da imamo potem več časa za
posek in odvoz lesa iz gozda v predelavo
ali lupljenje. Redno moramo nadzirati
smrekove sestoje, zlasti v nižinah in
na prisojnih ter drugih sušnih legah.
Preveriti je treba sestoje, kjer so se
žarišča pojavila že preteklo leto ali kjer je
v preteklih letih potekala redna sečnja.
V spomladanskem in poletnem obdobju
je priporočljivo pregledovati ogrožene
sestoje vsaj enkrat na dva tedna. Prvi
znak uspešnega napada je črvina, ki jo
samec izmetava iz matičnih rovov. To je
znak, da samička že odlaga jajčeca pod
lubje. S posekom ne smemo odlašati,
saj se bo drevo gotovo posušilo. Črvino
na ležečem drevju opazimo v kupčkih
okoli vhodnih odprtin, na stoječem se
nabira ob koreničniku. Močni nalivi
lahko črvino izperejo in je težje opazna.
V kolikor evidentiramo lubadarke po
črvini, imamo več časa za posek in
odvoz lesa iz gozda, kot če lubadarke
prepoznamo šele zaradi obarvanja

krošenj. Obarvane krošnje pomenijo,
da so ličinke s svojimi rovi že prekinile
pretok rastlinskih sokov po drevesu
oziroma da je drevo napadeno že 2-4
tedne, odvisno od temperatur. Časa
za pravočasen posek in odvoz lesa iz
gozda v predelavo ali beljenje je že
manj. V jesenskem času se tudi ob še
zelenem drevesu pojavlja odpadanje
skorje z debla.
Kako
obvladujemo
podlubnike,
da preprečujemo še večjo škodo?
Izvajati moramo vse razpoložljive
metode varstva pred podlubniki, kar
imenujemo integralno varstvo rastlin.
Integralno varstvo rastlin spodbuja
uporabo metod, ki posnemajo naravne
zakonitosti, ter med seboj povezuje
vse ustrezne ukrepe varstva pred
podlubniki.
Upoštevati je treba naravne sovražnike
podlubnikov, spremljati številčnost
podlubnikov, npr. s feromonskimi
pastmi, uničevati podlubnike z
namenom
zmanjševanja
njihove
številčnosti. Pri tem je uporaba
insekticida skrajni ukrep. S pretirano
uporabo insekticidov namreč uničimo
naravno ravnovesje med podlubniki
in njihovimi naravnimi sovražniki.
Primernejše so oblike preventivnega
varstva: odstranitev poškodovanih
dreves pred izletom hroščev, izvajanje
gozdnega reda, predvsem pa
pospeševati smreko na njej primernih
rastiščih.
Ob gozdovih lahko pogosto vidimo
črne feromonske kontrolno lovne
pasti, ki jih gozdarji uporabljamo za
oceno številčnosti lubadarjev. Od 3
do 10 % lubadarjev lahko s temi pastmi
tudi ulovimo, vendar so za lovljenje
primernejša kontrolno lovna drevesa.
Najbolj učinkovit ukrep zatiranja
podlubnikov je znan že dolgo. To je
posek s podlubniki naseljenih dreves
(lubadark), preden iz njih izleti nova
generacija podlubnikov. Vendar s samim
posekom podlubnikov še ne uničimo.
Podlubnike uničimo s predelavo ali z
lupljenjem debel. Včasih se je debla
lupilo v gozdu, danes se to izvaja le
izjemoma. Zato je treba neolupljena
debla čim prej odpeljati iz gozda v lesnopredelovalne obrate, kjer se olupijo na
lupilnih linijah ali predelajo.
V kolikor pravočasen odvoz lubadark
iz gozda ni mogoč in gre za manjšo
obvladljivo količino lubadark, se mora
lubadarke olupiti v gozdu in lubje po
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potrebi sežgati (v kolikor so bube
že obarvane oz. so pod lubjem že
mladi hroščki). Sečne ostanke lahko
prekrijemo s črno folijo ali z insekticidno
mrežo.
Če povzamemo. Za najuspešnejše
zatiranje lubadarjev je pomembno

pravočasno odkrivanje žarišč in
takojšen posek napadenih dreves. To je
potrebno storiti pred izletom hroščkov
iz nove generacije.
Zato pregledujte svoje gozdove in
pravočasno izvedite zatiralne ukrepe na
odkritih žariščih. Lastniki gozdov lahko

z rednimi nadzori nad svojimi gozdovi
veliko pripomorete k pravočasnemu
odkrivanju žarišč in pomagate gozdarski
službi v boju proti lubadarjem. Ob
namnožitvi gozdnih škodljivcev, ki smo
jim priča, je vsak dan zelo pomemben.
Miran Orožim, univ. dipl. inž. gozd.
Odsek za gojenje in varstvo gozdov
Zavod za gozdove Slovenije OE Celje

Dodatne informacije dobite na Zavodu za gozdove, KE Žalec, revirna pisarna Vransko:
Janez Černec, inž. gozd. – revir Tabor, Vransko - del, 041 657 580
Jože Zupančič, univ. dipl. inž. gozd. – revir Dobrovlje, Vransko - del, 041 657 586

Meritve krvnega sladkorja,
holesterola, krvnega tlaka
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OO RK Vransko obvešča in vabi občane Občine Vransko vsako PRVO SREDO v mesecu od 16.00 do 17.00 ure v
Zavod svetega Rafaela (v ambulanto, pritličje desno), kjer Vas bo sprejela prijazna, strokovno usposobljena ga.
Stanka Žličkar, dipl. med. sestra, ter vam izmerila krvni sladkor, holesterol ali krvni tlak. Prav tako lahko te meritve
opravite tudi v Zdravstvenam domu Vransko, v Referenčni ambulanti (prvo nadstropje) pri prijazni in strokovno usposobljeni ge.
Majdi Donko, dipl. med. ses., v času uradnih ur (ponedeljek, četrtek in petek od 7.00 do 15.00 ure ter v torek in sredo od 12.00 do
20.00 ure).
Na tem mestu se iskreno zahvaljujemo ge. Vandi Druškovič in ge. Slavici Plavčak, ki sta te meritve opravljali kar 20 let. Hvala obema.
OO RK Vransko

Prevzem azbestnih odpadkov mogoč
le še v Bukovžlaku
SIMBIO d. o. o. obvešča, da od 30. 4. 2016 dalje prevzem azbestnocementnih odpadkov
v Zbirnem centru Vransko - Tabor (v poslovni coni Čeplje) ne bo več mogoč. Prevzem teh
odpadkov se bo zaradi preprečitve škodljivega vpliva azbestnih vlaken na zdravje ljudi izvajal le
še v Zbirnem centru Bukovžlak.

GASILSKO VOZILO S CISTERNO KMALU NA VRANSKEM
Z veseljem vas obveščamo, da bomo naše gasilsko vozilo s cisterno dobili v mesecu maju, saj so v veliki meri dela že končana,
kar je razvidno s fotografije.
Hkrati sporočamo, da so skupine za pobiranje sredstev zaključile delo, zato lahko vsi občani občine Vransko, ki še želite
prispevati k nakupu novega vozila, nakažete denar na bančni račun PGD Vransko:
Prejemnik: PGD Vransko
TRR (IBAN): SI56 6100 0001 1497 563
Namen: Donacija GVC 16/25
Dodatno zbrana sredstva bodo porabljena za nakup nove opreme v vozilu,
ki jo zahteva tipizacija Gasilske zveze Slovenije.
Prosimo, da morebitna sredstva nakažete najkasneje
do ponedeljka, 9. 5. 2016.
Velja pa, da bodo tisti, ki bodo prispevali v višini:
•
najmanj 150 evrov, bronasti botri,
•
najmanj 300 evrov, srebrni botri,
•
najmanj 500 evrov, zlati botri in
•
najmanj 1000 evro, diamantni botri.
Za denarne prispevke se vsem lepo zahvaljujemo.

PGD VRANSKO

NE SPREGLEJTE
Pomoč na domu zelo ugodno
Vstopamo
v
leto, odkar za
Vranskega
in
izvajamo storitev
družini na domu.
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deveto
območji
Tabora
pomoči

Dnevno se odzivamo na potrebe ljudi v obliki oskrbe
vseh tistih, ki imajo doma zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje, so pa zaradi starostne,
invalidske ali druge zdravstvene omejenosti
ogroženi do te mere, da se ne morejo oskrbovati
in negovati sami, sorodstvo pa tovrstne oskrbe iz
različnih razlogov ne zmore. Socialne oskrbovalke
v domačem okolju izvajajo gospodinjsko pomoč,
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri
ohranjanju socialnih stikov. Najpogosteje domov
prinašajo kosilo ter nudijo pomoč pri umivanju in
opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat dnevno,
čisto vse dni v letu, ali pa le enkrat tedensko. Z
urnikom se povsem prilagodimo potrebam ljudi, ki
nas potrebujejo. Od marca dalje je cena storitve zelo
ugodna, saj znaša le 3,56 evrov za opravljeno uro.
Mojca Hrastnik

ZAHVALA
Čeprav izniči vse,
kar nas na zemljo veže,
do src globin
in do ljubezni
smrti moč ne seže.
(A. Škerl)
Ob izgubi našega drage mame, babice in prababice

FANIKE GOLTNIK
z Vranskega
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, darovane
sveče in cvetje. Hvala g. župniku Jožetu Turineku za lepo opravljen obred slovesa, pogrebni službi
Ropotar za pogrebne storitve in lep govor ob slovesu ter vsem, ki ste nam stali ob strani v teh
težkih trenutkih.
Žalujoči: vsi njeni

POSLOVILI SO SE
V aprilu sta se od nas poslovila:
Angela Sirše (1930-2016)
Marjan Bokal (1962-2016)

NAPOVEDNIK DOGODKOV - MAJ 2016
DATUM

PRIREDITEV

1. 5. 2016
10.30
12.00

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI
delavska maša
spominska slovesnost

13.00

družabno srečanje

3. 5. 2016
10.00

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

9. 5. 2016
19.00

SAVINJČANI BEREMO 2015/16
Zaključno srečanje

Dom II. slovenskega
tabora Žalec

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

12. 5. 2016
18.00

RAZSTAVA AKVARELOV
VLADA RANČIGAJA

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919 829)

14. 5. 2016
10.00

VETER V LASEH

ŠRD Ločica,
igrišče v Prekopi,
igrišče pri ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

14. 5. 2016
10.00

PREDSTAVITEV PONUDNIKOV
V TIC-u Vransko in DEGUSTACIJA

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

16. 5. 2016
19.30

ODPRTA VAJA MePZ LIvRA VRANSKO

trg Vranskega

LIvRA Vransko
(031 210 298)

17. 5. 2016
10.00

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI
NAŠEGA DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

17. 5. 2016
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 5. 2016
19.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB
OBČINSKEM PRAZNIKU

Športna dvorana
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

21.-22. 5. 2016
10.00-18.00

8. RAZSTAVA ROČNIH DEL

Športna dvorana
Vransko

UTŽO Vransko –
Vezilje Snežinka Vransko

21. 5. 2016
16.00
18.00

23. 5. 2016
17.00-20.00

KRAJ

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL OB
10. OBLETNICI FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO
povorka skupin skozi trg Vransko
nastop vseh skupin v ŠD Vransko

TEKAŠKA DELAVNICA Z
URBANOM PRAPROTNIKOM

ORGANIZATOR
Občina Vransko
Občina Nazarje
PD Vransko
(03 703 28 00)

cerkev Matere božje
spomenik padlim v
NOB
planinski dom

trg Vranskega
Športna dvorana
Vransko

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

pri Športni dvorani
Vransko

ZKTŠ Vransko in
Urban Praprotnik
(041 238 749)

PRIREDITVE V občini TABOR
v MAJU 2016

nedelja, 1. maj, ob 9.00
PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO
PLANINO IN ZAJČEVO KOČO
odhod izpred KZ Savinjska dolina
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)
ponedeljek, 2. maj, ob 16.00
NOGOMETNA TEKMA: SEVER – JUG
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor,
051 381 306)

sobota, 7. maj, ob 19.30
Premiera komedije STROGO ZAUPNO
Dom krajanov Tabor
(Dramska sekcija Teloh, 031 692 554)
sobota, 14. maj, ob 20.00
KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
TABOR
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 041 657 580)

nedelja, 29. maj 2016, od 9. ure dalje
2. GUŠTIJADA
pod šotorom na Lesjakovi domačiji v
Miklavžu pri Taboru
(TD Gušt, 041 543 396)
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