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       13. 03. 2007 

 
ZAPISNIK 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, dne 26. 2. 2007, 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 7.3. tč. dnevnega reda dalje, 
ostali prisotni: Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar,  Petra Slatinšek in Aleksandra Kumer; JZ OŠ 
Vransko-Tabor: Majda Pikl, ravnateljica; Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar-UTRIP, Mateja Jazbec-NT&RC, Ines Ravnjak-
TVC, opravičeno odsotni: Zavod Pelikan-Karitas, Ljubljana, 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 povpraša, ali ima kdo pripombe na predlog Dnevnega reda oz., ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu. Ker 
se nihče ne priglasi k razpravi, župan predlaga prehod na glasovanje za sprejem predlagana Dnevnega reda: 

1. glasovanje: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 40: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 3. redne seje kot sledi: 
 

D N E V N I   R E D: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne 4. 12. 2006; 
2. Pobude in vprašanja svetnikov; 
3. Odlok o  proračunu Občine Vransko za leto 2007; 
4. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih 

občinskih organov občine Vransko; 
5. Sklep o  financiranju političnih strank iz proračuna Občine Vransko; 
6. Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah 2006; 
7. Volitve in imenovanja: 

- Izvolitev delovnih teles občinskega sveta (odborov) in Nadzornega odbora, 
- obravnava in odločanje o izdaji mnenja o kandidatih za direktor-ja/ice UPI Ljudska univerza Žalec, 
- razrešitev člana in imenovanje novega člana v Svet ZKTŠ Vransko, 
- imenovanje Uredniškega odbora glasila občine- Občinski Informator, 

8. Socialno varstvene storitve: 
8.1. Obravnava poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2006, 
8.2. Soglasje k uskladitvi cene storitve  Pomoč družini na domu za leto 2007, 
8.3. Sklep o izrecni zahtevi lokalne skupnosti za uveljavitev prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v postopkih 
uveljavljanja socialno varstvene storitve izbira do družinskega pomočnika in pomoč družini na domu,  
9. Predlog sklepa o popustu pri plačilu cene  zaradi upravičene odsotnosti otroka v OE Vrtec Vransko; 
10. Premoženjsko-pravne zadeve: Obravnava vlog za odkup zemljišča: 

- Kristovič Ivan in Vida – Vransko 25b, 
- Somi Antonija, Prekopa 6, 

11. Razno. 
 

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne  4.12.2006: 
Sklepe in realizacijo sklepov 2. redne seje poda ga. Kramar. Na predložene zapisnike pripomb ni bilo, zato svetniki pristopijo h 
glasovanju: za potrditev zapisnika 2. redne seje: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 41: Potrdi se zapisnik 2. redne seje občinskega sveta z dne 4.12.2006 v predloženem besedilu. 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
A/ Nove pobude in vprašanja: 
2.1. Vladimir Rančigaj poda ustno pobudo za nujno ureditev deponije lesne biomase na Ilovici na Vranskem. 
V obrazložitvi pobude pove, da jo vlaga na zahtevo občanov, katerih mnenje je, da je deponija skrajno neurejena, brez nadzora, 
neoznačena in v takšnem obsegu, da posega na okoliške kmetijske površine ter da  so zaradi naloženega materiala neprehodne in 
neprevozne dostopne- povezovalne poti do drugih površin, kar bi v primeru nujne intervencije (npr. požar) lahko onemogočilo 
pravočasno in učinkovito zavarovanje lastnine, istočasno pa kot takšna daje splošen negativen vtis glede urejenosti kraja Vransko, 
saj je stanje vsakomur vidno že od daleč. 
Zato predlaga, da svetniki pobudo sprejmejo z zahtevo, da lastnik  oz. vodstvo urgentno, v razumnem roku,  poskrbi za celovito 
urejenost deponije tako, da: 

- ustrezno zavaruje in označi celotno območje deponije (ograja, zasaditev, ipd…); 
- vzpostavi nadzor nad deponijo; 
- poskrbi za postavitev označevalne table, iz katere bo razvidno za kakšno deponijo gre (namembnost)  ter v čigavi 

pristojnosti je , vključno z režimom odprtja;  
- takoj zagotovi prevoznost povezovalnih cest oz. poti, ki so bile urejene na sedanjem območju deponije pred zasutjem z 

najrazličnejšim materialom oz. biomaso; 
- z deponijo ravna in upravlja na takšen način, da ne bo prizadet splošni videz kraja. 

Pobuda je bila v celoti sprejeta in se posreduje vodstvu in nadzornemu svetu Energetike-Projekt d.o.o. Vransko. 
2.1.1. Zanima ga informacija, kako je s postopkom za vračilo preveč vplačanih sredstev za izgradnjo telefonije? 
Odg. župana: sklenjena je poravnava; predvidevamo, da bodo sredstva občini nakazana v letu 2007; po prejemu nakazila bodo 
sledile nadaljnje aktivnosti v zvezi z vračanjem, vsekakor pa bo pred samim izplačilom o tem še odločal občinski svet. 
Zaključek: Občinska uprava pripravi kratko informacijo o zadevi in jo objavi v Občinskem informatorju. 
2.2. Emil Jelen: na zaprosilo občanov Briš postavlja vprašanje, kako se priklopiti na javni vodovod. 
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Odg. župana: lani avgusta je bila zakoličena trasa za priključitev na javni vodovod in določena višina prispevka ter dogovorjeno, da 
bodo uporabniki  izvedli izkope; dva bodoča uporabnika pogodbe o priključitvi na javni vodovod nista vrnila in je  zadeva je zato 
obstala na tej točki; vsekakor je potrebno plačati prispevek določen z veljavnim odlokom, razliko lahko plača Občina Vransko, zato 
predlaga, da se jih še enkrat pisno pozove, da se izjasnijo o svojih namerah. 
Pobuda in predlo sta bila sprejeta. 
Zaključek: Občinska uprava pisno pozove vse tri uporabnike (Lesjak, Šoštar in Brišnik), da se izjasnijo, kakšna je njihova 
namera  oz. odločitev  glede priklopa na javni vodovod. 
2.3. Vladimir Reberšek:  pobuda za nujno ureditev lesenih delov na mrliški vežici (opaža) 
Odgovor in  predlog župana: predlaga,  da se pobuda sprejme in pove, da bo v naslednjih 14 dneh javna predstavitev 2 idejnih 
projektov ureditve mrliške vežice in pokopališča, na katero bodo vabljena vsa gospodinjstva. Občina želi tako pridobiti pripombe in 
napotke, da bi izbrali kar najustreznejšo rešitev. Sredstva za ureditev so planirana v Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 
2007. Pobuda je bila v celoti sprejeta. 
Zaključek: Občinska uprava v naslednjih 14 dneh organizira javno predstavitev idejnih projektov za ureditev mrliške 
vežice in pokopališča. Na predstavitev se vabijo vsa gospodinjstva. Obvestilo o javni predstavitvi se objavi tudi na spletni 
strani občine Vransko in v Informatorju.  
2.4. Franc Remic: poda pobudo, da se zaradi snegoloma in žleda 23. in 24. 1.2007 na območju Črete sprožijo ustrezni 
postopki  za popis in ocenitev nastale škode na gozdnih površinah, v sadovnjakih in cestah ter pridobi odškodnina 
Pobuda je bila v celoti sprejeta. 
Zaključek: Zadolži se Občinska uprava, da sproži ustrezne postopke za razglasitev naravne nesreče ter da se posledično 
izvede popis in ocenitev nastale škode ter vložijo zahtevki za izplačilo odškodnine. 
2.5. Ivan Kokovnik: zanima ga, kdaj bo sanirana cesta v Stopniku (odsek od  Cestninske postaje do Dolarja)? 
Odg. župana: cesta bo v celoti sanirana po izgradnji vodovoda, stroški ostale ureditve so planirani v predlogu proračuna za l. 2007. 
B/ pisni odgovori na vložene pobude iz prejšnje seje: 
Svetniki se seznanijo s pisnim odgovorom Telekom-a Slovenije, v katerem navajajo, da na območju telefonske centrale Vransko 
trenutno noben operater ne zagotavlja PRD storitve (popolno razvezanega dostopa) ter predlagajo, da se glede možnosti PRD 
storitve obrnemo na tiste ponudnike internetnih storitev, ki to storitev ponujajo. 
Ad3: Odlok o  proračunu Občine Vransko za leto 2007: 
Obširno obrazložitev predloga odloka poda župan. V nadaljevanju pove, da je v času javne razprave prispela samo ena pripomba, 
ki jo je vložila OŠ Vransko-Tabor  in  je v predlogu odloka upoštevana  in v nadaljevanju vloži 2 amandmaja. 
Predlaga, da se občinski svet najprej opredeli do pripombe, v nadaljevanju do vloženih 2 amandmajev ter nato sprejme odlok v 
predloženem besedilu. Nato odpre razpravo. Nihče se ne priglasili k besedi, zato občinski svet preide na glasovanje: 
Po opravljeni razpravi župan predlaga glasovanje za: opredelitev do podane pripombe iz javne obravnave: glasovanje 10 glasov 
ZA, 0 proti; 
Sklep št. 42: Občinski svet se je seznanil s podano pripombo iz javne obravnave in soglasno odločil, da se pripomba 
upošteva. 

1. opredelitev do vloženih amandmajev župana: 
a/ za sprejem prvega amandmaja: glasovanje 10 glasov ZA , 0 proti; 
b/ za sprejem drugega amandmaja: glasovanje: 10 glasov ZA, 0 proti; 

Sklep št. 43: Sprejme se prvi amandma v predloženem besedilu. 
Sklep št. 44: Sprejme se drugi amandma v predloženem besedilu. 

2. za sprejem Odloka z upoštevanjem pripombe iz javne obravnave in sprejetih amandmajev v predloženem besedilu: 
10 glasov ZA, 0 proti. 

Sklep št. 45: Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2007 z upoštevanjem pripombe iz javne obravnave in 
obeh vloženih amandmajev, v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine. 
Ad4: Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih 
občinskih organov občine Vransko: 
Obrazložitev pravilnika podata župan in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.  
Nato župan odpre razpravo: k besedi se ne priglasi nihče, zato sledi glasovanje za sprejem pravilnika v predloženem besedilu : 10 
glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 46: Sprejme se Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in drugih občinskih organov občine Vransko v predloženem besedilu. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in na 
spletni strani občine. 
Ad5: Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Občine Vransko:  
Obrazložitev predloga  sklepa poda ga. Kramar, nato župan odpre razpravo. Nihče se ne priglasi k razpravi, zato se preide na 
glasovanje za sprejem sklepa: 10 glasov ZA, 0 proti.  
Sklep št. 47: Potrdi se predlog financiranja političnih strank za leto 2007 v skupni višini 3.249 EUR po predloženem 
razdelilniku. Sredstva so rezervirana  v Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2007. 
Ad6: Sklep o povrnitvi stroškov volilne kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah 2006: 
Obrazložitev podata  ga. Kramar in predsednik KMVVIP. Predlog je pripravljen v skladu z zakonom in na osnovi podanih poročil 
političnih strank in njihovih zahtevkov za povrnitev stroškov volilne kampanje. K razpravi se ne priglasi nihče. 
Sledi glasovanje za sprejem sklepa v predloženem besedilu: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 48: Političnim strankam, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2006 se odobri delna povrnitev stroškov volilne 
kampanje v skupni višini 648,97 po predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana Odloku o proračunu Občine 
Vransko za leto 2007. 
Ad7: Volitve in imenovanja: 
7.1. Izvolitev delovnih teles občinskega sveta (odborov) in Nadzornega odbora: 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,imenovanja in priznanja občinski svet seznani s prispelimi predlogi za 
oblikovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora, ki jih je komisija obravnavala na 2. redni seji dne 22.2.2007 in 
jih predlaga občinskemu svetu v izvolitev. 
Sledi predlog imenovanja Komisije za izvolitev članov delovnih teles v sestavi: Emil Jelen, predsednik; Vladimir Reberšek, član; 
Roman Aleš, član. Glasovanje o predlogu sestave komisije: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 49: Imenuje se Komisija za izvolitev članov delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora v sestavi: 
Emil Jelen, predsednik; Vladimir Reberšek, član; Roman Aleš, član. 
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Seja občinskega sveta se do nadaljnjega prekine. Imenovana komisija za izvolitev izvede volitve in o delu sestavi zapisnik.  
Sledi nadaljevanje seje občinskega sveta. Predsednik komisije svetnike in prisotne  seznani s sestavo posameznega delovnega 
telesa (odbora)  na osnovi rezultatov  volitev in predlaga članom občinskega sveta, da potrdijo izvoljene kandidate v  delovna 
telesa in Nadzorni odbor. Člani občinskega sveta so se odločili, da bodo o potrditvi izvoljenih kandidatov v vse  štiri odbore 
glasovali hkrati  z enim sklepom. Sledi glasovanje za potrditev izvoljenih kandidatov v odbore: 10 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 50: Potrdijo se izvoljeni kandidati  v delovna telesa –odbore v sestavi kot sledi: 
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti: 

MEDVEŠEK Anica, Čeplje 4, 3305 Vransko 
PEČOVNIK  Marjan, Vransko 130, 3305 Vransko 
JELEN Emil, Vransko 175, 3305 Vransko 
PEKLAR Irena, Vransko 12, 3305 Vransko - zunanja članica 
KAPUS Marjetka, Ločica/Vranskem 15, 3305 Vransko - zunanja članica 

 

2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: 
ALEŠ Roman, Prekopa 35, 3305 Vransko 
BERVAR Ivan, Zaplanina 21, 1222 Trojane 
REBERŠEK Vladimir, Brode 24/c, 3305 Vransko 
FERME Gotard, Limovce 7a, 1222 Trojane - zunanji član 
KROPIVŠEK  Janez, Jeronim 32, 3305 Vransko - zunanji član 
 

3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: 
SEMPRIMOŽNIK Andrej, Jeronim 33, 3305 Vransko 
ALEŠ Roman, Prekopa 35, 3305 Vransko 
RANČIGAJ Vladimir, Vransko 52, 3305 Vransko 
JERMAN Valerija, Tešova 9 3305 Vransko - zunanja članica 
BERVAR Bojan, Zaplanina 21, 1222 Trojane - zunanji član 

 

4. Odbor za kmetijstvo:  
REMIC  Franc, Čreta 3, 3305 Vransko 
BERVAR Ivan, Zaplanina 21, 1222 Trojane 
KOKOVNIK Ivan, Stopnik 41, 3305 Vransko 
SAVINEK Rudi, Prekopa 22, 3305 Vransko - zunanji član 
NOVAK Rafael, Zajasovnik 14, 3305 Vransko - zunanji član 

Glasovanje o potrditvi izvoljenih kandidatov v Nadzorni odbor: 10 glasov ZA, 0 proti. 
 

Sklep št. 51: Potrdijo se izvoljeni kandidati v Nadzorni odbor v sestavi, kot sledi: 
JUG  Marija, Prekopa  35/a, 3305 Vransko, 
PRAPROTNIK  Peter, Vransko 135, 3305 Vransko, 
LENCL Janez, Prekopa 12, 3305 Vransko. 
7.2. obravnava in odločanje o izdaji mnenja o kandidatih za direktor-ja/ice UPI Ljudska univerza Žalec: 
Svetniki so brez razprave z glasovanjem: 10 glasov ZA, 0 proti sprejeli naslednjo odločitev: 
Sklep št. 52: Občinski svet daje pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovanje direktorice UPI Ljudska univerza Žalec  
dosedanji direktorici, kandidatki ge. Franji Centrih, Šaleška cesta 2d, 3320 Velenje. 
7.3. razrešitev člana in imenovanje novega člana v Svet ZKTŠ Vransko: 
Svetniki so brez razprave z glasovanjem: 10 glasov ZA, 0 proti sprejeli naslednjo odločitev: 
Sklep št. 53: Dolžnosti člana Sveta zavoda ZKTŠ Vransko se razreši g. Aleksander Borštner, Prekopa 12a, 3305 Vransko. 
Sklep št. 54: Kot predstavnico ustanoviteljice v Svet zavoda ZKTŠ se do izteka mandata imenuje ga. Jadranka Kramar, 
Vransko 84, 3305 Vransko. 
7.4. Imenovanje Uredniškega odbora glasila občine- Občinski Informator: 
Na predlog KMVVIP so člani občinskega sveta brez razprave z glasovanjem: 7 glasov ZA, 0 proti sprejeli naslednji  
Sklep št. 55: Potrdi se imenovanje 3-članskega Uredniškega odbora glasila Občine Vransko v sestavi: 

1. Maja Jerman, 
2. Vladimir Rančigaj in  
3. Vladimir Reberšek. 

Konstitutivno sejo skliče župan. 
Ad8:  Socialno varstvene storitve: 
8.1. Obravnava poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2006: 
Obrazložitev podata župan in ga. Kramar. Pozivu k razpravi se ne priglasi nihče. Glasovanje za potrditev Poročila koncesionarja: 
11 glasov ZA. 
Sklep št. 56 
Potrdi se Poročilo koncesionarja Zavod Pelikan Karitas o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za 
leto 2006. 
8.2. Soglasje k uskladitvi cene storitve Pomoč družini na domu za leto 2007: 
Predlog sklepa obrazloži ga. Kramar. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 57: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve: Pomoč družini na domu v 
višini 10,17 EUR za efektivno uro storitve od 01.02.2007 dalje. 
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,23 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 8,94 EUR/uro. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 5,70 EUR in je sestavljena iz subvencije: 
- za stroške vodenja v višini 1,23 EUR/uro in  
- 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 4,47 EUR/uro. 
Prispevek uporabnika znaša 4,47 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o 
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo. 
Sklep začne veljati z dnem objave  v Uradnem listu RS, uporablja pa se  od 01. februarja 2007 dalje do sprejema novega 
sklepa. 
8.3. Sklep o izrecni zahtevi lokalne skupnosti za uveljavitev prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v postopkih 
uveljavljanja  socialno varstvene storitve izbira do družinskega pomočnika in pomoč družini na domu:  
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Obrazložitev poda ga. Kramar. Razprave ni bilo. Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 58: Občinski svet Občine Vransko  izrecno zahteva, da pristojni Center za socialno delo  v  postopkih odločanja 
o uveljavljanju socialno varstvenih pravic pomoč družini na domu in pravici do izbire družinskega pomočnika za 
uporabnike storitev s stalnim prebivališčem v Občini Vransko v celoti upošteva prepoved odtujitve in obremenitve 
nepremičnine katerih lastnik je uporabnik, v korist občine Vransko, ki financira pravice družinskega pomočnika in storitve 
pomoč družini na domu, na način in pod pogoji, kot je določeno v 8. odstavku 18. a člena, 100. b in  100. c členu  Zakona 
o socialnem varstvu. Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu občine Vransko in se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
Ad9: Predlog sklepa o popustu pri plačilu cene  zaradi upravičene odsotnosti otroka v OE Vrtec Vransko: 
Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 59: Občina Vransko prizna dodatni popust oziroma nižje plačilo za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih 
razlogov, v primeru bolezni ali poškodbe otroka, ki traja neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, v višini 30 % na 
izračunano ceno plačila po veljavni odločbi, s katero je določen plačilni razred. 
Starši lahko za dodatno znižanje zaprosijo enkrat v šolskem letu na osnovi podane vloge za znižanje in predloženega 
zdravniškega potrdila. 
Dodatno znižanje lahko uveljavljajo starši s stalnim prebivališčem v Občini Vransko, za katere je Občina Vransko dolžna 
kriti razliko med ceno programov in plačilom staršev po veljavni zakonodaji. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in prične veljati z dnem objave. 
Ad10: Premoženjsko-pravne zadeve: 
Obravnava vlog za odprodajo in nakup  zemljišča: 

- Kristovič Ivan in Vida – Vransko 25b 
- Somi Antonija, Prekopa 6 

Obrazložitev predlogov  sklepov poda župan, ki  predlaga obravnavo in sprejem sklepov v predloženem besedilu. Nato odpre 
razpravo v kateri je sodeloval Emil Jelen. Glasovanje za sprejem 1. predloga sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 60: Prične se postopek za odprodajo dela parcele 61/1 k.o. Vransko-javno dobro. 
Glasovanje za sprejem 2. predloga sklepa: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 61: Prične se postopek za odkup parcel št. 35/14 in 35/18, obe k.o. Vransko, last Somi Antonije, Prekopa 6. 
Ad11: Razno: 
a/ svetniki se seznanijo z dopisom Polanec Mihaele, Vransko 55 z dne 1.2.2007 
b/ svetniki se seznanijo s terminskim planom rednih sej za leto 2007  
c/ župan občinski svet seznani s sklepom, s katerim je imenoval 2 podžupana: Andreja Semprimožnika in Majo Jerman. 
Seja je bila zaključena ob 21.15. uri. 
 

 

POZIV KOMISIJE 
ZA DAJANJE PREDLOGOV ZA IMENOVANJE POSVETOVALNIH TELES OBČINSKEGA SVETA  

-  TRŠKEGA ODBORA VRANSKO IN 12 VAŠKIH ODBOROV 
 

1. 
Na podlagi 59. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja na osnovi sklepa z dne 22. 2. 2007 objavlja poziv za dajanje predlogov za oblikovanje posvetovalnih teles 
občinskega sveta na območjih ožjih delov Občine Vransko:   
 

1. Trškega odbora Vransko 
2. Vaškega odbora Brode-Selo 
3. Vaškega odbora Čeplje 
4. Vaškega odbora Limovce 
5. Vaškega odbora Ločica 
6. Vaškega odbora Tešova 
7. Vaškega odbora Stopnik 
8. Vaškega odbora Prekopa 
9. Vaškega odbora Merinca-Vologa 
10. Vaškega odbora Prapreče 
11. Vaškega odbora Zahomce 
12. Vaškega odbora Zaplanina 
13. Vaškega odbora Zajasovnik 

 

2. 
Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja, ki je priloga temu povabilu. 
 

3. 
Trški odbor in vaški odbori štejejo pet članov. 
Mandat članov nastopi z dnem imenovanja in se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. 
 

4. 
Funkcija člana odbora je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s članstvom v Nadzornem odboru ter 
z delom v občinski upravi. 
Funkcija člana odbora je častna. 

5. 
Trški odbor  in vaške odbore imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,  
ki sestavi liste kandidatov na osnovi prejetih predlogov, skladnih z razpisnimi pogoji. 
 

6. 
Občani, občanke, člani občinskega sveta, društva, združenja, zavodi in ostali zainteresirani naj predloge kandidatur s priloženimi 
soglasji kandidatov posredujejo Komisiji najkasneje do 30. marca 2007, do 13. ure. 

       Predsednik komisije: Emil Jelen, l. r.  
 

Obrazec je vsem zainteresiranim dostopen na spletni strani občine ter na sedežu Občine Vransko, Vransko 59.  
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POVABILO K  DAJANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 

1. 
Na osnovi 35. in 2. odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Ur.l. RS, št. 22/06 in 70/06- odl. US) in 10.  in 24. 
člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 24/99 in 38/02), sklepa Komisije za  mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja z dne 22. 2. 2007 o pričetku postopka za imenovanje Občinske volilne komisije, Komisija javno objavlja poziv za vložitev 
predlogov  kandidatur za imenovanje nove OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE. 
 

2. 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 
Predsednik  volilne komisije in njegov namestnik  se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. 
Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov. 

3. 
Volilna komisija se imenuje za štiri (4) leta. 

4. 
Pisne predloge predlagateljev, z obvezno priloženim  soglasjem kandidatov posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja najkasneje do 30. marca 2007, do 13. ure. 
Nepopolne in neustrezne predloge glede izpolnjevanja zakonskih pogojev za predsednika in namestnika predsednika  bo komisija 
izločila iz nadaljnje obravnave. 

        Predsednik Komisije: Emil Jelen, l. r.  
 
 

Obrazec je vsem zainteresiranim dostopen na spletni strani občine ter na sedežu Občine Vransko, Vransko 59. 
 

 

 Na osnovi določil  Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99), Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 

 
R A Z P I S U J E 

POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA  LETO 2007 
 
 

I. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih 
priznanj Občine Vransko: 
1. GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu 
in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja , lahko predlaga 
občinskemu svetu za leto 2007 največ tri (3) dobitnike grbov. 
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO 
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali 
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2007 največ pet (5) 
dobitnikov plaket. 
 

II. 
PRIZNANJA Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo 
slovesno. 

 
III. 

Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe 
ne more predlagati za priznanje. 
 

IV. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 
• naziv in naslov pobudnika, 
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, 
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, 

društva, 
• utemeljitev. 
 
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: 
a) za posameznika: 

kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, 
zaradi katerih se daje pobuda za priznanje; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo 
tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje. 
 

Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2007 sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 30. marca 2007, do 13 ure. 
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo 
prispeli po razpisanem roku, komisija NE  bo obravnavala. 
 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA: Emil Jelen, predsednik 
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JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, d. o. o. objavlja prosto delovno mesto: 1. Vzdrževalec javnih površin 
 

Pogoji: 
• IV. stopnja izobrazbe, 
• Izpit  za vožnjo vozil B  in F kategorije, 
• Najmanj 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih 
 

Delovno razmerje za razpisano delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas s tri mesečnim poskusnim delom. 
Delo se opravlja na območju občine Vransko. 
 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 20.03.2007 na naslov: Javno komunalno 
podjetje Žalec, d. o. o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec s pripisom »za razpis Vzdrževalec javnih  površin«.  
 

Direktor: Matjaž Zakonjšek, univ. dipl. inž. el. spec., l. r. 
 

 
 

Občina Vransko poziva vse občane, katerim ponudniki zaradi tehničnih omenitev omrežja ne morejo ponuditi 
širokopasovnega dostopa do interneta (počasnejši ADSL od 512 kbit/s ali več), da to javijo občinski upravi do 23. 
marca 2007. Podatke potrebujemo zaradi pospešitve gradnje širokopasovnih omrežij.  
 

     
 

OBVESTILO O ZBIRNEM CENTRU VRANSKO TABOR (Poslovno-trgovska obrtna cona Čeplje) 
 

Na področju ravnanja z odpadki vsako leto stopamo korak za korakom na poti okolju prijaznejšega obnašanja. V letu 
2005 smo dogradili NOVOZGRAJENI LOKALNI ZBIRNI CENTER VRANSKO - TABOR za ločeno zbiranje kosovnih 
odpadkov, kot sekundarnih surovin in ostalih odpadkov za občane občin Vransko in Tabor. Tako bodo vsa 
gospodinjstva, KI SO VKLJUČENA V SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI, s tem pridobila možnost, da lahko odpadke 
pripeljejo in jih oddajo na posebej urejeno mesto. LETNO LAHKO GOSPODINJSTVO ODDA 500 L OZ. 0,5 m3 

KOSOVNIH ODPADKOV (približno eno avtoprikolico). V zbirnem centru se zbirajo kosovni odpadki vključno samo iz 
gospodinjstev. 

ODPIRALNI ČAS: VSAKO SOBOTO OD 8. DO 12. URE 
 

Pri vsaki oddaji morate imeti s seboj zadnji odrezek plačane položnice za odvoz smeti Javnih naprav Celje, s katerim 
se predhodno izkažete pri pooblaščenemu delavcu Zbirnega centra. S tem, ko je odprt Zbirni center, ne bo več 
spomladanske čistilne akcije.  
 

 

- PRIREDITVE: 
 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIREDITVE ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Petek, 16. 3. 2007, 
ob 17. uri  

Pravljična ura Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska 
knjižnica Vransko 

Valerija Jerman 703 12 80 

Sobota, 17. 3. 2007, 
med 8. in 13. uro 

Planinsko orientacijsko 
tekmovanje na Čreti 

Čreta PD Vransko Andrej 
Semprimožnik 

051 692 779 

od 20. 3. 2007  
do 20. 4. 2007 

Razstava slik dijakov 1. 
gimnazije v Celju 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska 
knjižnica Vransko 

Valerija Jerman 703 12 80 

Petek, 23. 3. 2007, 
ob 16.30 

Prireditev ob materinskem 
dnevu 

Kulturni dom  
Vransko 

KD Vransko Damijana 
Podbregar 

031 230 088 

Sobota, 24. 3. 2007, 
ob 19.30 

KD Janez Jalen Notranje 
Gorice, komedija 
STEVARDESA 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

Sobota, 31. 3. 2007, 
ob 20. uri 

KD SVOBODA LIBOJE, 
komedija Cvetje hvaležno 
odklanjamo 

Kulturni dom  
Vransko 

LIvRA Tomaž 
Mahkovic 

031 453 652 

Sobota, 14. 4. 2007, 
ob 19.30 

Dramska sekcija TELOH Tabor, 
ODKRITOSRČNA LAŽNIVKA 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

Torek, 17. 4. 2007, 
ob 15. uri 

DAN ODPRTIH VRAT  Vrtec Vransko OŠ Vransko - 
Tabor 

Mojca Brglez 703 23 90 

Sobota, 21. 4. 2007, 
ob 10. uri 

Lutkovno gledališče Maribor,  
PIKA NOGAVIČKA 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

Sobota, 19. 5. 2007, 
ob 20. uri 

KD Lepa njiva, 
KLINIKA TIVOLI 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan Bratož 

031 210 298 

 

Planinsko društvo Vransko obvešča, da bo v soboto, 17. marca, med 8. in 13. uro potekalo PLANINSKO 
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE na Čreti – v okolici planinskega doma. Sodelovalo bo od 120 do 160 tekmovalcev 
vseh starostnih kategorij. Vse zainteresirane vabimo k udeležbi! 
Lastnike psov naprošamo, da preprečijo stik živali s tekmovalci. Hvala za razumevanje. 
 
 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem prireditev v Kulturnem 
domu Vransko: OBČINI VRANSKO, LEKARNI VRANSKO, ROMANU BRGLEZU, MIZARSTVU PIKL, 
ENERGETIKI VRANSKO, PESED TOPLOTNI TEHNIKI, PUB SEDMICI, ANDREJU PEČOVNIKU, PIZZERIJI 
GOLOBČEK in SADIKI VRANSKO.  
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Občinska knjižnica Vransko        
          | torek 13-17, sreda 9-12, petek 13-17, sobota 9-13 | 
            | tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si | 
                  

 
 

Novosti: 
• za odrasle 

- Bogataj, J.: Mojstrovine Slovenije 
- Božič, M.: Božanske sladice 
- Chia, M.: Ženski orgazem brez meja 
- Fonseca, I.: Pokoplji me pokončno 
- Glasbena enciklopedija 
- Grillparzer, M.: Čudežna zeljna juha 
- Guiness world records 2007 
- Hauptmann, G.: Ljubimec preveč je še vedno premalo 
- I ggulden, C.: Imperator 
- Kapš, P.: Hrana in rak 
- Kuharske knjige: Indijska kuhinja, Mafini, Testenine, Vok,    
  Orientalska kuhinja, Čokolada 
- Mihelčič, P.: Osnove glasbene teorije 
- Milek, V.: Intervjuji s pisatelji in publicisti 
- Oliver, J.: Jamie v Italiji 
- Parsons, T.: Moški in žena 
- Pollak, B.: Osnove gibanja v gorah in planinah 
- Roberts, N.: Rojena iz dolžnosti 
- Roberts, N.: Rojena iz sramote, 
- Roberts, S.: Feng šuj: hitro in preprosto 
- Sator, G.: Feng šuj za ljubezen 
- Skubic, A.: Popkorn 
- Velikonja, T.: Funkcionalne motnje prebavil … 

• za otroke 

- Benedičič, M.: Moje prve besede; Moje prve živali 
- Cabot, M.: Princeska na počitnicah 
- Cann, K.: Pozor, globoka voda 
- Fienberg, A.: Taši in duh iz sklede 
- Genechten, G.: Maks se igra skrivalnice; Maks na igrišču 
- Ježek, miška in lisica (ljudska) 
- Matoz, Z.: Koliko je ura? 
- Mihelič, D.: Polje, kdo bo tebe ljubil 
- Moost, N.: Nove prigode vrančka Dokolenka 
- Narodna pripovedka (ljudska) 
- Pavček, T.: Juri Muri v Afriki 
- Pergar, S.: Čarobni mlinček 
- Potoček pod Triglavom (ljudska) 
- Ropret, K.: Račka in prijatelji; Kuža in prijatelji 
- Simon, F.: Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj 
- Slegers,L.: Kaja se preseli; Žiga in Kaja 
- Spanner, H.: Prve besede 
- Stratton, A.: Chandine skrivnosti 
- Trivizas, E.: O skopuhu, ki se je skril v blagajno 
- Voglar, M.: Majhna sem bila ... 
 
 

 

Osnovnošolci in srednješolci, da se boste lažje odločili o vašem nadaljnjem izobraževanju, vas vabimo, da v knjižnici prelistate 
Katalog izobraževalnih programov za vpis v srednje in višje ter visoke šole!  
V knjižnici lahko preberete tudi tekoče izdaje časopisa Delo, Jano, Mladino, Utrip, Novi Tednik, Družino, Mavrico, Cicibana, ...  
 
 

 

PREDAVANJE ZA STARŠE VRTCA VRANSKO IN TABOR 
 

27. 2. 2007 smo v večnamenskem prostoru vrtca Vransko za starše obeh okolij, torej vrtca Vransko in vrtca Tabor, gostili 
logopedinjo Zdravstvenega doma Žalec go. Barbaro Jager. Staršem je najprej podala nekaj teoretičnih izhodišč, jedro njenega 
predavanja pa so sooblikovali starši sami, saj so že ob najavi predavanja izrazili svoje pobude in vprašanja. Dve uri druženja smo 
zaključili še z odprtimi vprašanji, naslovljenimi na go. logopedinjo, ki je črpala odgovore iz svoje prakse in tako nakazala staršem, 
kako lahko v domačem okolju pripomorejo k spodbujanju jezikovnih zmožnosti pri otroku in kako odločilnega pomena je dobro 
sodelovanje med strokovnjaki in starši ter otroki. Ravno slednje naj bi bilo prav za okolje Vranskega in Tabora zaskrbljujoče, saj se 
po njenih besedah predvsem tisti starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca, premalo aktivno vključujejo v medsebojno sodelovanje. 
Takšna situacija pa gotovo ne pripomore k reševanju in odpravljanju problemov na področju govora. 
Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju je priča zelo intenzivnemu razvoju govora, otroci so v tem obdobju zelo dojemljivi za 
vse dražljaje, ki prihajajo iz njihovega okolja, zato moramo starejši z veliko odgovornostjo biti dober vzor in nuditi otrokom dobre 
govorne vzorce. Le v govorno spodbudnem okolju, ki bo otroka spodbujalo k sproščeni komunikaciji med starejšimi in vrstniki, se 
lahko otrok razvije v samostojno in odgovorno osebnost, z veliko mero samospoštovanja. Tako ne bo skrbi za jutri - saj veste: 
na mladih svet stoji!   
 
 

VABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO 
 

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO -  TABOR, OE VRTEC VRANSKO vpisuje otroke - novince za šolsko leto 2007/08 v vrtec 
Vransko od 16. 4. 2007 do 20. 4. 2007 vsak dan od 5.00 do 16.00, v prostorih vrtca oz. od 12.00 do 14.30 v pisarni vrtca 
Vransko. 
Hkrati vas vabimo tudi na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v torek, 17. 4. 2007, ob 15.00 v večnamenskem prostoru našega 
vrtca. Druženje bomo pričeli z igrico, ki jo bodo pripravili naši varovanci starejše skupine, na koncu pa se bomo skupaj poigrali in si 
ogledali naše prostore. 
 

 

Osnovna šola Vransko in vrtec Vransko sta se priključila mednarodnemu projektu FIT Slovenija, projektu ki otrokom približuje 
gibanje, predvsem pa veselje do gibanja. Projekt je zastavljen tako, da vključuje najrazličnejše oblike gibanja za otroke in odrasle. 
Projekt je pomemben za zdrav in skladen psihomotoričen razvoj otrok.  
Zaradi tega vas vabimo, da se v petek, 6. aprila 2007, udeležite naše tretje akcije DAN BREZ AVTOMOBILA, in pridete ta 
dan v trg Vranskega peš, oziroma z nemotoriziranimi prevoznimi sredstvi. V vrtec in šolo bomo vsaj del poti prišli peš. Avtomobile 
bomo pustili na parkirišču pokopališča ali avtobusne postaje. V skrbi za naše zdravje bomo poskrbeli za boljše počutje in prijeten 
sprehod. 
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BELA VRANA 

O ZIMI, KI JE  

PRAVZAPRAV 

POMLAD 
 

Pripravila: Polona Učakar 
 

Ko smo se oglasili zadnjič, smo bili ravno sredi najlepših decembrskih prazničnih dni. 
20. decembra je izzvenel lep dobrodelni koncert, na katerem so se predstavili vsi pevski zbori naše 
šole v novih majicah mavričnih barv, ki jih bodo lahko odslej spremljale na vseh nastopih. V petek, 

22. 12., smo se odpravili na počitnice s prireditvijo Otroci otrokom. Vsaka oddelčna skupnost je pripravila točko kulturnega 
programa, tako da smo zadnji dan pouka v letu drug drugemu popestrili z zabavo, glasbo, plesom in igranjem. 
Januarja nas je nekaj hladnih dni že napeljalo na misel, da bomo lahko uživali na snegu. Udeleževali smo se tekmovanj, konec 
meseca pa smo zaključili prvo ocenjevalno obdobje. 
Na državnem tekmovanju iz nemščine je Robi Urankar prejel zlato priznanje, Jernej Urankar pa je dosegel srebrno. Na državnem 
tekmovanju iz angleščine sta nas zastopala Erik Majhenič in Dolores Koler, oba sta prejela bronasto priznanje. Imeli smo tudi 
šolsko tekmovanje iz kemije (Miha Roter in Taja Gačner odhajata na državno tekmovanje, bronasto priznanja prejmeta še Eva 
Mihevc in Petra Kolar), vesele šole (na regijsko tekmovanje so se uvrstili Tina Ocvirk, Jože Oblak, Aleš Lesjak, Katjuša Lesjak, Eva 
Mihevc, Matic Lesjak, Taja Gačner in Kristina Bogataj), slovenščine (na državno tekmovanje so se uvrstile Petra Kolar, Kristina 
Bogataj in Mojca Remic, bronasto priznanje je dosegla še Eva Mihevc), zgodovine (Kristina Bogataj, Anamarija Novak, Petra Kolar, 
Miha Roter in Eva Mihevc so dosegli bronasta priznanja, vsi pa odhajajo tudi na državno tekmovanje).  
Na državnem tekmovanju Mladina in gore v Mežici je z mentorico Zlatko Bukovec uspešno tekmovala ekipa: Tanja Marko, Petra 
Kolar, Tilen Slakan in Lovro Vodovnik  in zasedla sedmo mesto. Košarkarice so pod mentorstvom Marije Satler odigrale več tekem. 
26. 1. je bilo državno četrtfinale za starejše deklice v Murski Soboti. Dekleta so se uvrstila v polfinale, ki je bilo 15. 2. v Šmarju. 
Tam so dosegle 3. mesto. 9. 2. pa so se mlajše deklice pomerile na področnem tekmovanju v Celju in zasedle 3. mesto.  
Na vse naše dosežke smo zelo ponosni in čestitamo vsem, ki tako uspešno predstavljajo našo šolo na tekmovanjih. 
Prvega februarja smo preživeli svečan zimski literarni večer z naslovom O šoli na naš način z Adijem Smolarjem, tokrat prvič v 
dvorani kulturnega doma.  Gost je podelil pohvale in nagrade tistim, ki so napisali in narisali ter naslikali najboljše prispevke na 
literarnem in likovnem natečaju ob tednu otroka, povedal  je veliko zanimivega o svoji šoli in o šoli nasploh, pa tudi sam nam je 
zastavil nekaj vprašanj. Na koncu smo seveda slišali nekaj njegovih pesmi, ob tej priložnosti pa je izšla tudi prva Bela vrana v tem 
šolskem letu. 
Takoj naslednjega dne smo spet obiskali kulturni dom. Učenci tretje triade so si ogledali gledališko predstavo Občinski problemi:  
občani in psi v izvedbi vranske gledališke skupine Zohn teater. Tako smo že krepko vstopili v februar, mesec kulture. 
5. in 6. februarja so sedmošolci obiskali medobčinsko knjižnico v Žalcu, kjer so prejeli vsak svoje knjižno darilo. 7. februarja smo 
imeli proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, s katero smo se na slovesen način spomnili ne le na Prešerna, ampak tudi na 
svojo lastno kulturo, ki jo moramo gojiti prav vsak dan. V nadaljevanju so se bralni značkarji predmetne stopnje srečali s pisateljico 
Janjo Vidmar in prejeli bralna priznanja.  
17. februarja smo se prepustili že napol počitniškemu razpoloženju in se podali na pustni karneval, kjer so spet sodelovale prav 
vse oddelčne skupnosti. Nagrade so prejeli 2. b (Harry Potter), 4. a (dimnikarji), 6. a (slikarji) in 7. b (peki evrov). Nagrade so 
prispevali Pekarna Brglez (Brglez Roman, s. p.), podjetje PAN (Andrej Pečovnik), picerija Aida in picerija Golobček. Vsem se lepo 
zahvaljujemo. Po karnevalu pa smo rajali z Romano Kranjčan v naši telovadnici. To zabavo pa sta nam omogočila Občina Vransko 
ter Zavod za kulturo turizem in šport Vransko, za kar bi se radi najlepše zahvalili. Od telovadnice smo se v soboto tudi »uradno« 
poslovili:  porisali smo jo z grafiti, saj so jo nato porušili. 
Na zadnji februarski dan smo se udeležili šolskega parlamenta na Polzeli in še enkrat spregovorili o devetletki. 
Takoj po počitnicah so se osmošolci odpravili v šolo v naravi v Burjo pri Sečovljah, kjer so preživeli prijeten in zanimiv teden. 
Šestošolcem pa sreča ni bila tako naklonjena. Ker narava ni podarila snega, je smučarska šola v naravi na Vojskem odpadla. 
Zdaj so pred nami topli pomladanski dnevi. Na svidenje do prihodnjič, mi pa se bomo potrudili, da vam bomo lahko spet poročali o 
marsičem zanimivem. 
 
 

VRAČANJE VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE-INFORMACIJA 
 

Vse, ki ste skladno z Zakonom o vračanju  vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-UPB3, Ur.l. RS,  št. 110/06) , v 
nadaljevanju ZVVJTO  in Pravilnikom o načinu in postopkih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na 
območju Občine Vransko (Ur.l. RS,  št. 83/02 in 14/04), v nadaljevanju Pravilnik,  vložili zahtevke za povračilo preveč vplačanih 
vlaganj obveščamo, da je Občina Vransko na osnovi vloženega zahtevka v juniju 2004 dne 20. 12. 2006 z Državnim 
pravobranilstvom, Zunanjim oddelkom v Celju, sklenila Poravnavo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter 
Poravnavo dne 03.1.2007 posredovala pristojni Družbi za svetovanje in upravljanje, Komisiji za opravljanje strokovnih in tehničnih 
nalog na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Ljubljani. 
 

Občina Vransko se je za poravnavo odločila  glede na dejstvo, da kljub obsežni , dodatno predloženi dokumentaciji s strani občine, 
Pravobranilstvo ni dovolilo  razširjati zahtevka podanega v letu 2004, saj meni, da je poravnava ugodnejša in smotrnejša rešitev kot 
možnost reševanja zahtevka  pred pristojnim okrajnim sodiščem po splošnih določbah zakona, ki ureja nepravdni postopek. 
 

Pričakujemo, da bomo finančna sredstva po sklenjeni poravnavi prejeli s strani zakonitega izvršilnega naslova in v rokih, ki jih 
določata 11. in 12. člen ZVVJTO, oziroma še v tem letu. 
 

Nadaljnje aktivnosti v zvezi z vračanjem bodo potekale skladno z ZVVJTO in Pravilnikom ter boste o njih obveščeni na krajevno 
običajen način (oglasna deska, Občinski Informator in spletne strani občine www.vransko.si). 
 

Občane zgornje Zaplanine in Limovc istočasno obveščamo, da so bili njihovi zahtevki v zakonskem roku odstopljeni Občini 
Lukovica, zato naj informacije o reševanju lastnih zahtevkov iščejo na Občini Lukovica, ga. Mojca Stoschitzky,  tel.:  (01) 72 
96 300 n.c..         
 

 


