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       22. 12. 2006 

 

 

Spoštovane občanke in občani! 

Člani občinskega sveta, župan, podžupan in občinski uslužbenci vam želimo  

miren in blagoslovljen božič ter veliko sreče, zdravja in  

osebnega zadovoljstva v letu 2007! 

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalni božični pohod na Čreto, 

ki bo v ponedeljek, 25. 12. 2006, ob 17. uri, z zborom v trgu Vransko. 

Občina Vransko bo za vse udeležence pohoda zagotovila  

brezplačen prigrizek in topel napitek. 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Kulturno društvo Vransko in Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
 

vabita na 
 

KONCERT OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 

v torek, 26.  12.  2006, ob 16. uri 

v Kulturnem domu Vransko. 
 

Nastopajo: 

Mešani pevski zbor Vransko 

Sekstet sv. Mihaela Vransko 

Kvartet Kapus 

Folklorno društvo Vransko 

učenci Osnovne šole Vransko - Tabor 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Ob prihodu novega leta 2007 Vas 

tudi letos vabimo v trg Vransko, kjer si bomo ob polnoči 

ob velikem ognjemetu stisnili roke z dobrimi željami za prihodnost. 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  2288  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 04. decembra 2006, ob 19. uri v 
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: Člani obč. sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Ivan Bervar, Anica Medvešek, Vladimir 
Reberšek, Franc Remic, Andrej Semprimožnik, Roman Aleš, Maja Jerman in Marjan Pečovnik od 5. tč. dnevnega reda dalje; ostali 
prisotni: Nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar, Rosita 
Papinutti, Petra Slatinšek in Aleksandra Kumer; JZ OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl, ravnateljica; OO SLS: Rafael Učakar; sredstva 
javnega obveščanja: Tone Tavčar, Mateja Jazbec (NT&RC), Marjana Florjan (Radio Fantasy); opravičeno odsotni: M - revizija in 
svetovanje Vojnik: Zdenka Habe in UE Žalec: Marjan Žohar, načelnik. 
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu, in ugotovi, da je od skupaj 11 članov občinskega sveta ob 19. uri prisotnih 10 
članov, zato je bila seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda: Župan predlaga razširitev dnevnega reda in sicer tako, da se za predlagano 17.  točko dnevnega reda 
dodajo naslednje 4 nove točke: 

18. Sklep o podaljšanju koncesijske pogodbe z Zavodom Pelikan Karitas za izvajanje storitev Pomoč družini na domu, 
19. Sklep o odprodaji nepremičnine-Lekarna Vransko najboljšemu ponudniku, 
20. Soglasje k idejni zasnovi  prometne ureditve na območju Trgovskega centra Vransko, 
21. Obravnava pritožbe Jože Kapus, Selo pri Vranskem 1, zaradi obvezne vključitve v sistem zbiranja in odvoza odpadkov, 

predlagana točka Razno pa se ustrezno preštevilči in postane točka 22. 
Za posamezne točke predlagane razširitve poda tudi obrazložitev. Povpraša, ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu 
oz. predlagani razširitvi dnevnega reda. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, župan predlaga prehod na glasovanje: 

1. glasovanje o predlagani razširitvi dnevnega reda: 10 glasov ZA, 0 proti. 
2. glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti: 10 glasov ZA, 0 proti. 

Sklep št. 15: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda. 
Sklep št. 16: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 2. redne seje kot sledi: 
DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta z dne 6. 11. 2006 in 22. redne seje z dne 

11. 9. 2006; 
2. Pobude in vprašanja svetnikov; 
3. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko; 
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005;   
5. Odlok o  proračunu Občine Vransko za leto 2007 – predstavitev in 1. obravnava; 
6. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence  v Občini Vransko; 
7. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007; 
8. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za l. 2007; 
9. Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških  komunalnega  urejanja stavbnega zemljišča v Občini 

Vransko za leto 2007; 
10. Sklep o višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe v sezoni 2006/2007; 
11. Sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin v letu 2007; 
12. Obravnava predloga in sprejem odločitve za oblikovanje in izvajanje poldnevnega programa za 1. starostno obdobje  

v OE Vrtec Vransko; 
13. Sklep o povišanju ekonomske cene v OE Vrtec Vransko; 
14. Predlog sklepa o načinu obračuna stroškov živil zaradi odsotnosti otroka v OE Vrtec Vransko; 
15. Premoženjsko-pravne zadeve: 
15.1. Soglasje k spremembi sklepa o podelitvi stavbne pravice za gradnjo Večnamenske športne dvorane Vransko pri OŠ 
Vransko; 
15.2. Obravnava vlog za odkup zemljišča: 
- Jože, Marija Vertovšek, Vransko in Ivan, Romana Kristovič, Vransko; 
16. Volitve in imenovanja: 
- obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec; 
- obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske matične knjižnice Žalec; 
17. Obravnava  prošnje za sofinanciranje športnih potreb - Zevnik, Zahomce; 
18. Sklep o podaljšanju koncesijske pogodbe z Zavodom Pelikan Karitas za izvajanje storitev Pomoč družini na domu; 
19. Sklep o odprodaji nepremičnine - Lekarna Vransko najboljšemu ponudniku; 
20. Soglasje k idejni zasnovi  prometne ureditve na območju Trgovskega centra Vransko; 
21. Obravnava pritožbe Jože Kapus, Selo 1, zaradi obvezne vključitve v sistem zbiranja in odvoza odpadkov; 
22.   Razno.  
 
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta z dne 6. 11. 2006 in 22. redne seje z dne 11. 9.            
         2006: 
Sklepe in realizacijo sklepov 1. konstitutivne seje in 22. redne seje poda ga. Kramar. Na predložene zapisnike pripomb ni bilo, zato 
svetniki pristopijo h glasovanju:  
- za potrditev zapisnika 1. redne seje: glasovanje 10 glasov ZA, 0 proti. 
- za potrditev zapisnika 22. redne  seje: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 17: Potrdi se zapisnik 1. redne - konstitutivne seje občinskega sveta z dne 6. 11. 2006 v predloženem besedilu. 
Sklep št. 18: Potrdi se zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne 11. 9. 2006 v predloženem besedilu. 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Pisne pobude in vprašanja: 
2.1. Andrej Semprimožnik: 
a/ EKO DIM, d. o. o. izvaja dimnikarsko službo v Jeronimu in mislim, da tudi v celotni Občini Vransko. Pri tem izvaja dve dejavnosti 
in sicer: redno čiščenje in redni letni pregled. Glede na to, da se je ta služba v preteklosti izvajala nedosledno, so bili občani 
primorani sami čistiti dimnike in tudi nabaviti ustrezna orodja. Sprašujem ali je mogoče v okviru zakona in predpisov, da občina 
organizira tečaj ometanja dimnikov za individualne hiše, katerega rezultat bo tudi potrdilo, da je posameznik usposobljen za 
čiščenje dimnikov? Našim občanom se zdi plačevanje te storitve nesmiselno, ker jo lahko sami izvedejo dovolj kvalitetno.  
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Nadalje me zanima, ali se je v tem primeru mogoče izogniti rednim letnim pregledom in če se temu ni mogoče na noben način 
izogniti, je potrebno znižati ceno. Sedaj znaša cena čiščenja in pregleda okrog 5.000,00 SIT na leto. To predstavlja izdaten strošek 
predvsem našim občanom na podeželju, ki živijo od kmetijstva in se težko prebijajo skozi mesec. 
b/ Telekom Slovenije, d. d. je lastnik telefonske centrale na Vranskem, ki ne omogoča razvezane ADSL storitve. Razvezan ADSL 
omogoča, da preko ADSL storitve poteka tako dostop do interneta kot tudi telefoniranje in ni več potrebna naročnina na fiksni 
telefon. Predlagam, da zahtevamo od Telekoma Slovenije, da tudi na Vranskem omogoči to storitev v čim krajšem času. 
c/ Zanima me kakšni so izgledi, da bo tudi okolica Vranskega v doglednem času priklopljena na kabelsko TV. 
d/ Kataster v k. o. Jeronim še ni usklajen z dejanskim stanjem. Zanima me, ali lahko Občina Vransko kaj vpliva na GURS-
Geodetsko upravo Republike Slovenije, da bi le-ta uredila kataster v doglednem času.? 
Ustne pobude in vprašanja: 
2. 2. Emil Jelen: na zaprosilo Marjana Pikla iz Vranskega postavlja naslednje vprašanje: 
-  zaradi nasutja ceste na Gorico vsa voda iz hriba priteče in ostaja na njegovem dvorišču, kar mu povzroča škodo in težave; prosi 
za pomoč pri razrešitvi problema. 
2.3. Ivan Kokovnik: glede na negativen odgovor Pošte Slovenije v zvezi z dostavo poštnih pošiljk v vsa naselja  oz. gospodinjstva 
občine Vransko meni, da cestna infrastruktura v dobrem stanju, saj so vse ceste in javne poti letno in zimsko vzdrževane in zato 
nikakor niso  v tako slabem stanju, da pošta storitev ne bi mogla normalno izvajati, zato zahteva, da se Pošti Slovenije ponovno 
posreduje zahteva, da storitve izvaja tam, kjer je to nesporno mogoče. 
2.4. Ivan Bervar: pobuda za postavitev kažipotov ob regionalni cesti CE-LJ za naselja Zaplanina in Limovce, pri Volčjih jamah pa 
kažipot za smer Limovce in smer Zaplanina; opozori na nujno čiščenje muld na cesti Zaplanina. 
Odgovore poda župan: 
2.1. a/ S sprejetjem zakona je zadeva v pristojnosti države, ki je izvajalcem podelila koncesije. Zakon o varstvu okolja opredeljuje 
preglede in nastavitve kurilnih naprav. Lokalna skupnost na tem področju nima pristojnosti. 
b/ na našem območju je že čutiti velik pritisk za izvajanje razvezane storitve; predstavniki Telekoma so nas prejšnji teden obvestili 
o nameri, da bi v letu 2007 položili optične kable; menim, da je zahtevek in pobuda ustrezna in aktualna, zato jo bomo  posredovali 
Telekomu. 
c/ Elektro Turnšek ravno zaradi prehoda in uvedbe novih tehnologij na območju občine Vransko verjetno ne bo več širil kabelsko 
razdelilnega sistema, vprašanje pa mu bomo posredovali. 
d/ iz vprašanja ni razvidno za kakšno uskladitev z dejanskim stanjem v k. o. Jeronim pravzaprav gre; vprašanje je potrebno 
konkretizirati, šele nato  se bo lahko podal odgovor oz. se posredoval pristojni Geodetski upravi. 
2.2. V zadevi z nasutjem terena smo ravno v tem tednu prejeli zapisnik inšpekcijskega ogleda, v katerem je bilo ugotovljeno, da gre 
za nasutje manjših količin z namenom izravnave zemljišča, kar je dopustno. Problem nastane ob izjemno visokih vodah (1994 in 
1998), narejena je bila fekalna kanalizacija, koliko površinskih voda pa bo le ta zajela je težko oceniti vnaprej. V primeru težav bo 
zadeve potrebno reševati skupno in strpno. 
2.3. Pobudo podpiram in se strinjam, da se le-ta posreduje Pošti Slovenije z zahtevkom po ponovni obravnavi in odločanju ter 
predhodno opravljenem skupnem ogledu tistih cest ali odsekov, za katere Pošta meni, da niso dovolj dobro urejeni za varen prevoz 
z  osebnim vozilom poštarja. 
2.4. Pobuda se evidentira in se realizira v sklopu projekta označitve naselij za celotno občino. 
Ad3: Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko: 
Obrazložitev poda župan. Pove, da je v času javne obravnave bilo podanih 8 pisnih pripomb na predlog odloka, ki so priložene 
gradivu za današnjo obravnavo in so jih podali: 1. Ivan Dolinšek, 2. Jadranka Kramar, 3. Vlado Rančigaj, 4. Janko in Jože 
Pečovnik,5. Marjan Bokal, 6. Emilijan Brišnik, 7. Vinko Bogataj in 8. Jožef Križnik. Predlaga, da se občinski svet opredeli do 
pripomb po predlogu občinske uprave tako, da se upoštevajo podane pripombe od 1 do 7, 8. pripomba se ne upošteva z naslednjo 
obrazložitvijo: 
Pripomba g. Jožefa Križnika, Vransko 46 se ne upošteva, ker je javna pot 992631 Vransko-cerkev-bloki-Videm že kategorizirana v 
osnovnem Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (Ur. l. RS št. 92/99). Sedanji predlog Odloka o 
spremembah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, ne predvideva nobenih sprememb te javne poti glede 
na dosedanje stanje - potek trase in dolžina javne poti ostaneta nespremenjena. Občina Vransko je pripravljena površine po 
katerih javna pot poteka in so v lasti Križnikovih odkupiti, vendar pa mora biti ponudba za odkup v okviru veljavne zakonodaje. 
Župan predlaga, da se v nadaljevanju opravi 2 . branje in sprejme odlok  s sprejetimi pripombami v predloženem besedilu.  
Nato odpre razpravo,  v kateri sta sodelovala Ivan Bervar in Andrej Semprimožnik, ostali se niso priglasili k besedi. 
Po opravljeni razpravi župan predlaga glasovanje za:  
1. opredelitev do podanih pripomb iz javne obravnave za upoštevanje podanih pripomb od 1 do 7 in ne upoštevanje 8. pripombe: 
10 glasov ZA, 0 proti; 
2. za sprejem Odloka v 2. branju z upoštevanjem pripomb iz javne razprave in v predloženem besedilu: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 19: Občinski svet je odločil, da se podane pripombe iz javne obravnave na predlog Odloka o spremembah 
odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko od številke 1 do vključno 7  upoštevajo,  pripomba številka 
8 pa se ne upošteva. 
Sklep št. 20: Sprejme se Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko s pripombami 
iz javne obravnave  od 1 do 7  in  v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine. 
Ad4 : Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005. 
Obrazložitev poda župan. Pripomb v času javne obravnave na predlog odloka ni bilo. Besedilo predloga odloka za 2. branje 
upošteva priporočila in predlagane popravke, ugotovljene ob  zunanjem revidiranju revizorke, zato občinskemu svetu predlaga, da 
odlok sprejme v predloženem besedilu. Nato preda besedo predsednici Nadzornega odbora, ki pove, da so se ugotovitve, s 
katerimi je nadzorni odbor člane sveta seznanil na prejšnji seji, ujemale z ugotovitvami zunanje revizorke, zato apelirajo na 
odgovorne osebe, da se pomanjkljivosti čim prej in v čim večji meri odpravijo. Župan pove, da gredo zadeve v smer urejanja in 
odpravljanja ugotovljenih pomanjkljivosti, sprejet je tudi ustrezen Pravilnik, zato pričakuje, da se bodo naloge odslej izvajale 
strokovno, ažurno in skladno s Pravilnikom. Nato odpre razpravo: k besedi se ne priglasi nihče. 
 Glasovanje za sprejem odloka: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 21: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005 v predloženem besedilu. 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine. 
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Ad5: Odlok o  proračunu Občine Vransko za leto 2007 – predstavitev in 1. obravnava: 
Obširno predstavitev in obrazložitev predloga odloka poda župan. Občinskemu svetu predlaga da opravi razpravo, 1. obravnavo 
ter posreduje predlog odloka v javno obravnavo do 31. 01. 2007. K razpravi se ne priglasi nihče. Po opravljenem 1. branju poda 
župan predlog odloka za sprejem v 1. branju in posredovanje odloka v javno obravnavo na glasovanje: 11 glasov ZA, 0 poti. 
Sklep št. 22: Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007 v 1. branju in se posreduje v javno 
obravnavo na krajevno običajen način  do vključno 31. 01. 2007. 
Ad6: Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko: 
Obrazložitev poda ga. Kramar. V razpravi, ki je sledila sta sodelovala Andrej Semprimožnik in Vladimir Reberšek. Sledi glasovanje 
za sprejem Pravilnika v predloženem besedilu: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 23: Sprejme se Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči za novorojence  v Občini Vransko  v predloženem 
besedilu. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine. 
Ad7: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007: 
Obrazložitev poda župan. Svetniki so z glasovanjem za sprejem sklepa v predloženem besedilu: 11 glasov ZA odločili kot sledi: 
Sklep št. 24: Občinski svet občine Vransko soglasno sprejema Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini 
Vransko v letu 2007: 
Višina enkratne denarne pomoči novorojencu v Občini Vransko v letu 2007 znaša: 

• 30.000,00 SIT/125,10 EUR neto prvemu novorojencu, 
• 50.000,00 SIT/208,65 EUR neto drugemu novorojencu, 
• 70.000,00 SIT/292,10 EUR neto tretjemu novorojencu in 
• 80.000,00 SIT/333,83 EUR neto vsakemu naslednjemu novorojencu v družini. 

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo v  proračunu Občine Vransko  za leto 2007.  
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja z dnem objave, uporablja pa se od 01. 01. 2007 dalje. 
Ad8: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 
2007: Obrazložitev poda župan ki pove, da ge za uskladitev vrednosti točke s stopnjo inflacije. Razprave ni bilo. Glasovanje o 
predlogu sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 25: Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007: Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Vransko v letu 2007 je 0,088010646 SIT/ 0.000367261 EUR. Ta sklep se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in velja od 01. 01. 2007 dalje do določitve nove vrednosti točke. 
Ad9: Sklep za povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini 
Vransko za leto 2007: Obrazložitev ista kot pri prejšnji točki. Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 26: Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana 
za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju Občine Vransko na dan 31. 12. 2006 177.391,00 
SIT/m2 (740,24 EUR). Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske 
površine. Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v 
Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in 
industrijo gradbenega materiala Slovenije. Ta sklep prične veljati s 01. 01. 2007 in se objavi v Uradnem listu RS. 
Ad10: Sklep o višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe v sezoni 2006/2007: 
Obrazložitev predloga sklepa podata župan in ga. Papinutti; predlagana višina povrnitve stroškov je: 
pluženje 6.000,00 SIT/uro, posipanje 5.200,00 SIT/uro, kar pomeni 10 % povišanje glede na prejšnjo sezono in je primerljivo z 
ostalimi občinami Spodnje Savinjske doline; v lanski sezoni smo za zimsko službo porabili 15 mio SIT; za sezono 2006/2007 so 
sklenjene vse pogodbe za izvajanje zimske službe, posipni material je dostavljen na izbrane lokacije. Župan predlaga obravnavo in 
sprejem sklepa v predloženem besedilu.  
Nato odpre razpravo: Svetnik Franc Remic predlaga in daje pobudo, da občinski svet odloča o dodatnem predlogu kot sledi: 
Cena pluženja 6.500,00 SIT/uro, posipanja 6.000,00 SIT/uro. Pobuda je bila sprejeta. 
Sklep št. 27: Sprejme se pobuda svetnika Franca Remica. 
Župan predlaga najprej glasovanje o podanem višini povrnitve stroškov za izvajanje zimske službe predlogu Remic Franca: 5 
glasov ZA, 1 proti. Ugotovitev: Predlog o višini povrnitve stroškov zimske službe Remic Franca je bil z večino glasov sprejet, zato 
se o predlogu sklepa, ki ga je podal župan ne glasuje. 
Sklep št. 28: Potrdi se cena izvajanja storitev zimske službe v Občini Vransko za sezono 2006/2007 po sprejetih 
normativih kot sledi: pluženje cest v višini  6.500,00 SIT/uro in posipanje cest v višini 6.000,00 SIT/uro. 
Ad11: Sklep o postopnem povišanju neprofitnih najemnin v letu 2007: 
Obrazložitev poda ga. Kramar. K razpravi se ne priglasi nihče, zato svetniki glasujejo za sprejem  predloga sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 29: Neprofitne najemnine v Občini Vransko se  uskladijo iz sedanje stopnje  4,08 % od vrednosti stanovanja na 
dan 31. 12. 2006 do stopnje dokončne uskladitve po metodologiji na stopnjo 4,68 % od vrednosti stanovanja v letu 2007  
postopoma kot sledi:  

- s 1. 1. 2007 na stopnjo 4,27 % 
- s 1. 2. 2007 na stopnjo 4,47 % in  
- od 1. 3. 2007 dalje na stopnjo 4,68 %. 

Vrednost točke za izračun neprofitne najemnine je 2,63 EUR. Občina Vransko v letu 2007 subvencionira najemnine 
najemnikom tržnih stanovanj samo v primeru, da so le-ti prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem 
varstvu, do višine neprofitne najemnine. Ta sklep stopi v veljavo 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 01.01.2007 dalje. 
Ad12: Obravnava predloga in sprejem odločitve za oblikovanje in izvajanje poldnevnega programa za 1. starostno 
obdobje v OE Vrtec Vransko: Ker se točke 12, 13 in 14 dnevnega reda vsebinsko dopolnjujejo župan predlaga, da se 
obravnava po teh točkah združi, odloča  oz. glasuje pa se nato o vsakem predlogu posebej.  
Pove tudi, da je za uskladitev ekonomske cene programov s stopnjo inflacije, vendar pa nikakor ne sme biti pritiska na dodatno 
povišanje cene. Morebitno izgubo zavoda je dolžna po zakonu pokriti ustanoviteljica na osnovi izkazane izgube po zaključnem 
računu in zahtevka za poravnavo le te s strani zavoda. 
Svetniki so se s predlogom o združitvi razprave strinjali, zato župan preda besedo ravnateljici, ga. Majda Pikl, ki pove: 
K točki 12: da je pobuda prišla s strani staršev. Razlika med celodnevnim in poldnevnim programom varstva je samo v tem, da 
otroci nimajo opoldanske malice, stroški dela  so enaki. 
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K točki 13: zavod ima glede na 9 mesečne rezultate poslovanja cca 2 mio SIT izgube, ki izhaja predvsem iz naslova uskladitve plač 
oz. napredovanj zaposlenih v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, dejstva, da od 01.9.2006 dalje vrtec posluje  z nepolnimi 
oddelki po normativu, kar predstavlja mesečen izpad cca 1 mio SIT prihodkov in dejstva, da je ekonomska cena enaka že vse od 
01.01.2005 dalje, zato predlagajo 10 % povišanje ekonomske cene za vse programe. 
K točki 14: ker je določitev o tem, kdaj se zaradi odsotnosti otroka staršem prične odštevati strošek živil, v pristojnosti lokalne 
skupnosti, je potrebno sprejeti ustrezen sklep; predlaga se, da je to četrti dan otrokove odsotnosti. 
Sledi razprava, v kateri so sodelovali: 

- Ivan Bervar, ki poudari, da je proti vsakršnemu povišanju cene vrtca; 
- Vladimir Reberšek meni, da bi uvedba skrajšanega programa (poldnevnega) pomenila izpad otrok iz dnevnega programa, 

kar bi pomenilo še večjo izgubo, zato je proti uvedbi poldnevnega programa; 
- Andrej Semprimožnik podpre predlog župana v delu, ki se nanaša na uskladitev ekonomske cene s stopnjo inflacije, 

podpira pa možnost izbire in zato predlog za oblikovanje poldnevnega programa varstva; 
- Vladimirja  Rančigaja je zanimalo, ali oblikovanje poldnevnega programa pomeni tudi potrebo po kakšnem dodatnem 

finančnem vložku občine; 
- Emila Jelena zanima konkretno število interesentov za skrajšani program varstva za 1. starostno obdobje in glede na 

nezasedenost oddelkov po normativu tudi število otrok s stalnim prebivališčem v Občini Vransko, vključenih pa v vrtce 
izven Občine Vransko. 

V nadaljevanju župan predlaga, da se najprej glasuje o predlogu, da se ne oblikuje izvajanje poldnevnega programa za 1. 
starostno obdobje  v OE Vrtec Vransko in nato o predlogu, da se oblikuje poldnevni program. Sledi glasovanje o 1. predlogu: da se 
ne oblikuje poldnevni program varstva: 8 glasov ZA, 1 glas proti. 
Sklep št. 30: Občinski svet ne daje soglasje k oblikovanju in izvajanju poldnevnega programa varstva od  4 do 6 ur 
dnevno za prvo starostno obdobje v OE Vrtec Vransko. 
Ad13: Sklep o povišanju ekonomske cene v OE Vrtec Vransko: 
Glasovanje o predlogu sklepa za uskladitev ekonomske cene programov v OE Vrtec Vransko:11 glasov ZA. 
Sklep št. 31: Občinski svet daje soglasje k uskladitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE 
Vrtec Vransko, z  višino stopnje inflacije, ugotovljeno za obdobje od zadnjega povišanja do 30.11.2006. Cene programov v 
JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko se tako uskladijo  za 4,7 % in znašajo mesečno: 
1. dnevni program (6 - 9 ur in vsi obroki prehrane) 

- za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja:                   85.067,70 SIT/354,98 EUR 
- za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja    6.930,42 SIT/321,02 EUR 

2.   pol dnevni program (4 - 6 ur zajtrk, kosilo)  
      b)  pol dnevni program drugega starostnega obdobja  68.543,94 SIT/286,03 EUR 
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje 
od 01. decembra 2006 dalje. Cene programov se usklajujejo dva krat letno in sicer na dan 30. 06. tekočega leta in 31. 12. 
tekočega leta. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Eventualno izkazana izguba OE Vrtec Vransko po zaključnem 
računu zavoda za leto 2006 se pokrije na osnovi zahtevka OŠ Vransko - Tabor iz proračuna Občine Vransko za leto 2007. 
Ad14: Predlog sklepa o načinu obračuna stroškov živil zaradi odsotnosti otroka v OE Vrtec Vransko: 
Glasovanje o predlogu, da se  z odštevanjem živil prične 4. dan otrokove odsotnosti: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 32: Potrdi se predlog, da OE Vrtec Vransko prične z odštevanjem stroškov živil 4. dan otrokove odsotnosti in 
sicer s številom enega obroka. 
Ad15: Premoženjsko-pravne zadeve: 
15.1. Soglasje k spremembi sklepa o podelitvi stavbne pravice za gradnjo Večnamenske športne dvorane Vransko pri OŠ 
Vransko: Obrazložitev poda župan, k razpravi se ne priglasi nihče. Glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 33: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se Sklep o podelitvi Stavbne pravice za gradnjo Večnamenske 
športne dvorane Vransko pri Osnovni šoli Vransko, št. 032-01/20-05/FS z dne 11. 09. 2006 se spremeni tako, da se  glasi: 
Občina Vransko kot izključni zemljiškoknjižni lastnik bremen prostega zemljišča na parc. št.: 103/2 in 104/4, obe vl. št. 
174, parc. št. 104/3, 104/6 in 104/7, vse vl. št. 388, parc. št. 770, vl. št. 147, parc. št. 102/1 in 104/1, vl. št. 541, vse v 
katastrski občini Vransko v skupni površini 13.179 m2, ustanovi stavbno pravico na citiranem zemljišču, v korist imetnika 
stavbne pravice podjetja CM Inženiring, d. o. o., Opekarniška 15 a, 3000 CELJE, matična številka 2227436, davčna številka 
SI 17147387. Ostale določbe sklepa št. 032-01/20-05/FS z dne 11. 09. 2006 ostanejo nespremenjene. Sklep začne veljati 
takoj. 
15.2. Obravnava vlog za odkup zemljišča, parc. št. 111/4, k. o. Vransko: 
Jože, Marija Vertovšek, Vransko 29 b in Ivan, Romana Kristovič, Vransko 32 a 
Po obravnavi in razpravi svetnikov o obeh vlogah je bilo ugotovljeno, da so medtem nastala nova dejstva, ki kažejo na pozitivno 
razrešitev trenutnega problema, zaradi katerega Vertovškovi in Kristovičevi želijo odkupiti to zemljišče in sicer brez potrebe po 
odkupu, zaradi novo predvidene prostorske ureditve širšega območja, po kateri bi bil neoviran dostop po novi javni cesti z južne 
strani v lasti  Občine Vransko-javno dobro, omogočen vsem uporabnikom.  
V smislu realizacije predvidene nove prostorske ureditve so bile v prisotnosti lastnikov zemljišč že izvedene vse potrebne 
geodetske odmere, pripomb na zapisnik v tem postopku ni bilo. Občinski svet o  vlogah  zato  ni odločal, pač pa je sprejel naslednji  
Zaključek: Odločanje o vlogah se preloži na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta. 
Ad16: Volitve in imenovanja:  
- obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec: 
Svetniki so obravnavali vlogo, ki jo je na občinski svet s prošnjo za izdajo soglasja k imenovanju direktorja JZ posredoval Svet JZ 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec dne 22. 11. 2006 ter po obravnavi in razpravi o predlogu z glasovanjem: 7 glasov ZA, 0 
glasov proti odločil kot sledi: 
Sklep št. 34: Občinski svet občine Vransko daje pozitivno mnenje oz. soglasje k imenovanju mag. Franjo Velikanje, dr. 
med., spec. medicine dela, prometa in športa, za direktorja JZ ZD dr. Jožeta Potrate Žalec. 
- obravnava in odločanje o vlogi za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Medobčinske matične knjižnice Žalec: 
Glasovanje za izdajo soglasja k imenovanju direktorice: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 35: Občinski svet občine Vransko daje pozitivno mnenje oz. soglasje k imenovanju ge. Jolande Železnik, Kasaze 
106, 3301 Petrovče za direktorico javnega zavoda MMK Žalec. 
Ad17: Obravnava  prošnje za sofinanciranje športnih potreb - Zevnik, Zahomce: 
Svetniki so pri  obravnavi prošnje bili mnenja, da se vlogi ugodi. Glasovanje: 10 glasov ZA, 0 proti. 
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Sklep št. 36: Alji Zevnik, Zahomce 4, 3305 Vransko se za sofinanciranje športne dejavnosti odobri izplačilo finančnih 
sredstev iz proračuna Občine Vransko v višini 30.000,00 SIT za pokritje stroškov prevoza - nakupa avtobusne vozovnice. 
Ad18: Sklep o podaljšanju koncesijske pogodbe z Zavodom Pelikan Karitas za izvajanje storitev Pomoč družini na domu: 
Obrazložitev poda župan in ga. Kramar, ki pove, da koncesijska pogodba s sedanjim koncesionarjem poteče konec leta, ustrezni 
akti in postopki za novo podelitev koncesije za naslednje obdobje pa še niso sprejeti, zato se predlaga sprejem sklepa o začasnem 
podaljšanju kar omogoča  tudi 30. člen koncesijske pogodbe. S tem bi bilo zagotovljeno kontinuirano in nemoteno izvajanje storitev 
za vse uporabnike. Na predlog ni bilo pripomb. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 37: Občinski svet občine Vransko  soglaša, da se na osnovi 30. člena veljavne koncesijske pogodbe za izvajanje 
storitev Pomoč družini na domu na območju Občine Vransko, sklenjene s koncesionarjem Zavod Pelikan Karitas, 
Ljubljana z dne 17. 12. 2001, le ta podaljša za določen čas, za čas do izbire novega koncesionarja. 
Ad19: Sklep o odprodaji nepremičnine - Lekarna Vransko najboljšemu ponudniku: 
Obrazložitev poda župan, ki pove, da gre za realizacijo pravnega posla, za katero je soglasje podal občinski svet že v letu 2004 in 
ga je obravnaval tudi pristojni odbor občinskega sveta, vendar zaradi neurejenega zemljiško knjižnega stanja (prenos lastnine na 
Občino Vransko) zadeve ni bilo možno izvesti vse doslej. Izvedeni so bili vsi postopki odprodaje skladno z Uredbo o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, objavljen je bil javni razpis z zbiranjem ponudb zato predlaga, 
da občinski svet sprejme sklep in potrdi prodajo najugodnejšemu ponudniku. Opozori še, da Poslovnik določa, da je za sprejetje 
tega sklepa potrebno 2/3 večina. Razprave na predlog ni bilo. Glasovanje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 38: Občinski svet občine Vransko soglaša, da se na osnovi javnega razpisa z zbiranjem ponudb, odprodajo 
prostori Lekarne Vransko najugodnejšemu ponudniku, vendar ne nižje, kot je izhodiščna cena, ki jo je podal sodno 
zapriseženi cenilec. 
Ad20: Soglasje k idejni zasnovi prometne ureditve na območju Trgovskega centra Vransko: 
Župan predstavi idejno zasnovo prometne ureditve na območju trgovskega centra Vransko in predlaga občinskemu svetu, da poda 
soglasje k predloženi  idejni zasnovi. Po pregledu predložene idejne zasnove in obravnavi, v kateri je bilo ugotovljeno, da idejna 
zasnova upošteva tudi razširitev mostu za 2 m so svetniki opravili glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 39: Občinski svet daje soglasje k idejni zasnovi prometne ureditve na območju trgovskega centra Vransko, ki ga 
je izdelal RO-KO PROJEKT Rok Šoštar, s. p., Prekopa 43, 3304 Tabor v novembru 2006 pod številko ID-55/2006. 
Ad21: Obravnava pritožbe Jože Kapus, Selo 1, zaradi obvezne vključitve v sistem zbiranja in odvoza odpadkov: 
Občinski svet je ob obravnavi pritožbe ugotovil, da sta na tem naslovu uradno 2 gospodinjstvi s skupaj 8 družinskimi člani,  iz 
priloženega mnenja o primernosti cestne povezave pa izhaja, da je cesta ustrezna, razen v izjemnih vremenskih razmerah 
(zameti). Občinski svet zato o  pritožbi ni odločal, pač pa je sprejel naslednji  
Zaključek: Občinski svet se je seznanil s pritožbo Jožeta Kapusa, Selo 1, 3305 Vransko in nalaga občinski upravi, da 
odvoz odpadkov uredi skladno z veljavnim odlokom. 
Ad22: Razno: Župan poda naslednje informacije: 

1. novoletni sprejem za prejšnje in nove člane občinskega sveta bo predvidoma pred Božičem; 
2. terminski plan sej za leto 2007 bo pripravljen do naslednje seje občinskega sveta; 
3. v tem mesecu bo občinski svet seznanil z odločitvijo o imenovanju predvidoma dveh podžupanov. 

Seja je bila zaključena ob 22.15. 
 

 

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI  
PREDLOGA »ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRANSKO ZA LETO 2007« 

 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične osebe, da je na 
svoji 2. redni seji dne 04. decembra 2006 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 
2007« ter da navedeni predlog Odloka 
 

posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 31. 01. 2007. 
 

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, 
Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, ali jih vložite osebno v tajništvu občine. Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 
31. januarja 2007. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in je objavljen 
na spletni strani občine: www.vransko.si. 
 

 

POZIV KOMISIJE  
ZA DAJANJE PREDLOGOV ZA  IZVOLITEV IN IMENOVANJE NADZORNEGA ODBORA 

 

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) poziva Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja politične stranke v Občini Vransko, da do 31. 01. 2007 predlagajo komisiji kandidate 
za 3 članski nadzorni odbor. 

1. 
Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 

 

2. 
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 

 

3. 
Člani nadzornega odbora morajo imeti VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno – računovodskega ali 
pravnega področja. 

4. 
Predloge s priloženimi soglasji pošljite do 31. 01. 2007 na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Vransko 59.  

Predsednik komisije: 
            Emil Jelen, l. r.  
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POZIV KOMISIJE 
ZA DAJANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA 

 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) poziva Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja politične stranke v Občini Vransko, da do 31. 01. 2007 predlagajo komisiji kandidate 
za člane stalnih delovnih teles -odborov pri občinskem svetu. 
 

1. 
Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 
 

2. 
Odbori občinskega sveta imajo pet članov (tri člane izmed članov občinskega sveta  in dva zunanja člana). 
 

3. 
Stalni odbori občinskega sveta so: 

- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
- Odbor za kmetijstvo. 

 
4. 

Predloge s priloženimi soglasji pošljite do 31. 01. 2007 na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Vransko 59.  
            Predsednik komisije: 
            Emil Jelen, l. r.  
 

Obrazci pisnega soglasja h kandidaturi za imenovanje v nadzorni odbor in v stalna delovna telesa občinskega 
sveta so na voljo na sedežu občine in spletnih straneh: www.vransko.si.   
 

 

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO 
 

Zap. št.  Cesta   Izvajalec  Tel. št. 
1.  LC G10 - Zaplanina - Volčje jame Mirko Razboršek 041 626 596 
2.  LC G10 - Ločica - Ravne Martin Kajbič 041 907 454 
3.  JP Odcep Zahomce Rado Jerman    041 264 824 
4.  JP R 447 - Jakov dol  Anton Homšak  041 714 306 
5.  JP R 447 - Osredek  Herman Brvar   031 280 175 
6.  LC Prapreče - Vologa  - Lipa Franc Blatnik  5725 096 
7.  LC Vransko - Prapreče - Merinca                    Miran Anderlič 031 326 573  
8.  JP Klance - Klokočovec    Anton Poznič  041 783 907 
9.  JP Ropasija  - Planina Marjan Pikl   5725  542 
10.  LC Vransko - Tešova - Ropasija   

JP Tešova - Klakočovec 
JP Prekopa - Stopnik - Čeplje 

Miran Andrelič  031 326 573 

11.  LC skozi trg Vransko               VOC Celje  
12.  JP v naselju Vransko JP v naselju Brode, Čeplje   Rafko Učakar  041 325 162 
13.  LC Šmartno -  Prekopa - Stopnik    

JP Vindija, JP Prekopa - Blate        
Matjaž Pikl  041 274 136 

14.  JP Prekopa - Jevše - Cestninska postaja - odcep Žnidaršič - 
odcep Jagodič - Stopnik 

Janko Brdnik   5725 389 

15.  LC  Ropasija - Čreta  Franc Remic  5725 065 
16.  JP Zg. Limovce Anton Ferme  031 760-670 
17.  JP Prosivnik - Vrhovnik Anton Cencelj  050 331 347 
18.  JP G 10- Zajasovnik - Hrastovec  Anton Hrastovec  041 466 962 
19.  JP R 447- Ločica - Kajbič - Felicijan Rado Jerman 041 264 824  
20.  JP Jevše - Dešnikar - Dolar  Ivan Kokovnik  5725- 385 
21.  JP Brode - Selo - Selski graben Hinko Reberšek  5725 462 
    

VIBA, d. o. o., Čeplje 50, 3305 VRANSKO zaposli: 
- TAJNICO, tri leta delovnih izkušenj, končana srednja ali višja šolo, aktivno znanje nemškega in/ali angleškega jezika      
- DVA DELAVCA NA ZUNANJEM SKLADIŠČU, končana osnovna šola  
- ČISTILKO (honorarno), 1 x tedensko  
Vloge pošljite na zgornji naslov. Več informacij na telefonski številki 03 703 35 00 ali 041 624 060.  
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PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO, NEDELJO 

IN PRAZNIK. ELICA IN VALENTIN VAS PRIČAKUJETA Z OKUSNIMI 

JEDMI, RAZNOVRSTNO PIJAČO IN TOPLO BESEDO. VABLJENI! 

 

PD VRANSKO 
 

 
 
 
BELA VRANA V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV 
 
Pripravila:  
Polona Učakar 
 
Na naših hodnikih je v času odmorov zelo živahno. Običajnemu živžavu pa smo letos dodali še 
nekaj: kulturne dogodke, ki so se v zadnjem času začeli kar vrstiti. Tako smo 17. novembra slovesno 
odprli razstavo likovnih del naših učencev, ki so nastala v Španzlovi likovni šoli (razstavljajo Gal 
Rančigaj, Živa Lencl, Sabina Kapus in Maja Grobler). Pomembne obletnice (rojstni dan Franceta 
Prešerna, 100-letnico smrti Simona Gregorčiča in 250-letnico Linhartovega rojstva) pa smo obeležili 
7. decembra: z razstavo, ki jo je pripravil knjižničarski krožek, s pesmijo, recitacijo in odigranim 

odlomkom iz Županove Micke. Kulturni dogodki nas bodo spremljali skozi vse šolsko leto, s tem pa želimo v odmore vnesti 
poseben čar. 
Lahko se pohvalimo tudi z novimi dosežki na tekmovanjih v znanju: tako nas bodo na državnem tekmovanju iz nemščine zastopali: 
Robi Urankar, Doroteja Anderlič, Ana Grobler in Jernej Urankar, na državno tekmovanje iz angleščine pa bosta šla Dolores Koler in 
Erik Majhenič.  
Državno tekmovanje iz biologije pa je že potekalo, za nas so tekmovali Petra Kolar, Kristina Bogataj in Miha Roter. Sodelovali smo 
na likovnem natečaju v okviru TOM – telefona za otroke in mladostnike v stiski - Dolgčas na obisku. 6 učencev je izdelalo stripe na 
to temo, za svoj trud pa so prejeli priznanja.  
Ob Maistrovem dnevu pa je Generalštab Slovenske vojske razpisal literarni natečaj na temo domoljubje. Petra Kolar je za svojo 
pesem prejela majico in knjigo o  Rudolfu Maistru. 
Uspešni smo tudi na športnem področju: na področnem polfinalu v Celju so naše košarkašice zmagale in bodo igrale v finalu v 
Šmarju pri Jelšah. Držali bomo pesti. Uspešno smo tekmovali tudi v orientaciji v Braslovčah, uvrstili pa smo se tudi na državno 
tekmovanje Mladina in gore, ki bo januarja v Mežici (ekipo sestavljajo Petra Kolar, Tilen Slakan, Tanja Marko in Lovro Vodovnik). 
Petošolci so od 20. do 24. novembra uživali v naravoslovnem tednu v Kranjski Gori in tam že okusili pravi zimski mraz. 
28. novembra so  vsi učenci od četrtega razreda dalje spoznavali glasbo po svetu s skupino Caminoigra.  
V decembru pa ustvarjamo tudi na tehniških dnevih: tako je po šolskih hodnikih že dišalo po medenjakih, šola pa je tudi že 
praznično okrašena. Tako smo si pričarali sneg kar sami, upamo pa, da nam ga bo podarila tudi narava.  
Glasbo, dobre misli in prvi sneg smo združili na tradicionalnem dobrodelnem koncertu 20. decembra. Izkupiček dobrodelnega 
koncerta je namenjen šolskemu dobrodelnemu skladu Žarek upanja. 
Bela vrana želi vsem lepe praznike in srečno novo leto. V januarju pa se bo spet oglasila. 
 
 
- PRIREDITVE V LETU 2006: 
 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIREDITVE ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Pon., 25. 12. 2006,  
ob 17. uri 

NOČNI POHOD NA ČRETO Trg Vransko–
Čreta 

PD Vransko Boštjan 
Semprimožnik 

041 425 887 

Torek, 26. 12. 2006, 
ob 16. uri 

KONCERT OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI 

Kulturni dom 
Vransko 

KD Vransko in  
ZKTŠ Vransko 

Suzana 
Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

 
- PRIREDITVE V LETU 2007: 
 

Petek, 12. 01. 2007, 
ob 19. uri 

predavanje z diapozitivi  
VODNIŠKA ŠOLA V NEPALU 
IN V KRALJESTVU 
KOPITNIKA 
- Jože Zupan 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Sobota, 20. 01. 
2007, ob 19.30 

komedija ZADREGA NAD 
ZADREGO, DPD SVOBODA 
PREBOLD 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

 

 


