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       26. 04. 2007 
 

Spoštovane občanke in občani! 

Občinski svet, župan in občinska uprava Občine Vransko čestitajo vsem občankam in 

občanom ob občinskem prazniku in vas hkrati vabijo na naslednje prireditve:  
 

 

V praznično prvomajsko jutro vas bo popeljala  

budnica harmonikarjev na frajtonarico ob 5.30 zjutraj po trgu Vransko, 

 pri kateri bo sodelovalo preko 100 udeležencev iz cele Slovenije.  

******************************************************* 
Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti 

v torek, 1. maja 2007, s pričetkom ob  

- 10.30 delavska sveta maša v Marijini cerkvi na Čreti 

- 12.00 proslava padlim borcem ZZB Nazarje pri spomeniku nad cerkvijo sv. Marije   

- 13.00 slovesno odkritje spominske plošče, posvečene vsem žrtvam vojnega nasilja na Čreti,   

  spominska plošča bo odkrita na Planinskem domu na Čreti 

- 13:30 srečanje občanov na Planinskem domu na Čreti, zabaval vas bo ansambel Modri DUR 

                           Vsem udeležencem bo na voljo brezplačna enolončnica. 
 
 

DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT. OSEBA TELEFON 
Četrtek, 3. maj 
2007, ob 10. uri 

Bralno-literarna ura Naš dom Občinska knjižnica 
Vransko 

Valerija 
Jerman 

703 12 80 

Petek, 11. maj 2007, 
ob 20. uri 

Predstavitev knjige  
“Ilovica pri Vranskem” 
avtorice dr. Irene Lazar 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Obč. knj. Vransko 
v soorganizaciji  
KD in OŠ Vransko 

Valerija 
Jerman 

703 12 80 

Sobota, 12. maj 
2007, 
ob 19. uri 

Revija domačih pevskih 
zborov 

Kulturni dom  
Vransko 

Kulturno društvo 
Vransko 

Damijana 
Podbregar 

031 230 088 

Nedelja, 13. maj 
2007, 
ob 15. uri 

Otvoritev igrišča na 
Ločici pri Vranskem  

Igrišče na Ločici pri 
Vranskem  

Šp. rekreativno 
društvo Ločica pri 
Vranskem  

Maja Jerman  031 284 649 

Petek, 18. maj 2007, 
ob 17. uri 

Pravljična ura za otroke  
od 3 do 7 let 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Valerija 
Jerman 

703 12 80 

Sobota, 19. maj 
2007, 
ob 10. uri 

Slavnostna seja 
Občinskega sveta 

MLIN, gostišče s 
prenočišči pri 
Močniku, Jeronim 
49 (Merinca) 

Občina Vransko   

Sobota, 19. maj 
2007, 
ob 10. uri 

Veter v laseh Igrišče Ločica 
Igrišče Vransko 
Igrišče Jakov dol 
Igrišče Prekopa 

Športno 
rekreativno 
društvo Ločica pri 
Vranskem  

Ivo Jerman 
Dani Jesenik 
Zvonko Kapus 
Breda Čvan  

 

Sobota, 19. maj 
2007, 
ob 20. uri 

KD Lepa njiva, 
KLINIKA TIVOLI 

Kulturni dom  
Vransko 

ZKTŠ Vransko Suzana 
Felicijan 
Bratož 

031 210 298 

Nedelja, 20. maj 
2007, 
ob 9. uri 

S kolesom na Čreto Trg Vransko - Čreta PD Vransko Tonko Ferme  041 714 512  

zadnji teden v maju DAN EKO ŠOLE OŠ Vransko - Tabor OŠ Vransko - 
Tabor 

Majda Pikl 703 23 00 

 
 

Želimo vam veselo praznovanje.   

Vljudno vabljeni!  

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  3311  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
 

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 23. 4. 2007, ob 20. 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, Roman Aleš, Maja Jerman in Marjan Pečovnik od 20.30 dalje; opr. odsoten: Andrej 
Semprimožnik; ostali prisotni: Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in OU: Jadranka Kramar in Aleksandra Kumer; 
Nadzorni odbor: Janez Lencl; JZ OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl, ravnateljica; II. OŠ Žalec: Danica V. Veligošek, 
ravnateljica; UPI LU Žalec: Tanja Cehner, direktorica; ZD dr. J. Potrate Žalec: Golob; ZKTŠ Vransko: Suzana Blatnik; 
RO-KO PROJEKT: Rok Šoštar; Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar-UTRIP, TVC, NT-RC; opravičeno 
odsotni: UE Žalec: Marjan Žohar, načelnik, RŠS Celje: Stane Rozman; ZKTŠ: Suzana Felicijan Bratož.    
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov Občinskega sveta, ob 20. uri 
prisotnih 9 članov,  zato je bila seja sklepčna.  
 

Sprejem dnevnega reda: 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda kot sledi: 
Da se pod točko 8. predlaganega DR: Volitve in imenovanja: doda nova 2. alineja: 
- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Da se za točko 9. na dnevni red uvrstita dodatni točki: 
10. Izdaja soglasja k obstoječi sistemizaciji OŠ Vransko - Tabor, OE vrtec Vransko za leto 2007;  
11. Odločanje o vlogi OŠ Vransko - Tabor o višini sofinanciranja stroškov iz naslova 
      uveljavljanja rezervacij staršev vpisanih otrok v OE vrtec Vransko v počitniških mesecih. 
Predlagano razširitev obrazloži ter povpraša, ali želi o zadevi kdo razpravljati.  Ker se nihče ne priglasi k razpravi, 
župan predlaga  glasovanje o razširitvi DR: 9 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 62: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 4. seje občinskega sveta. 
Nato predlaga sprejem dnevnega reda v celoti oz. povpraša, ali želi kdo razpravo pred glasovanjem. Razprave ni, 
zato se preide na glasovanje za sprejem predlagana dnevnega reda v celoti: 

1. glasovanje : 9 glasov ZA, 0 proti. 
Sklep št. 63: Soglasno se potrdi predlagani dnevni red 4. redne seje kot sledi: 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 26. februarja 2007; 
2. Pobude in vprašanja svetnikov; 
3. Obravnava in potrditev idejne rešitve ureditve mrliške vežice s parkiriščem in okolico; 
4. Obravnava in sprejem Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko; 
5. Obravnava in sprejem Hišnega reda Večnamenske športne dvorane Vransko; 
6. Obravnava in potrditev cenika uporabe za Večnamensko športno dvorano Vransko; 
7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2007; 
8. Volitve in imenovanja: 
- imenovanje trškega odbora in vaških odborov,  
- imenovanje Sveta za preventivo in vzgoji v cestnem prometu. 

9. Obravnava in seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Vransko: 
- OŠ Vransko - Tabor; 
- Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko; 
- Medobčinska matična knjižnica Žalec; 
- Glasbena šola Risto Savin Žalec; 
- II. OŠ Žalec; 
- Regijsko študijsko središče Celje; 
- UPI Ljudska univerza Žalec; 
- Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec; 

10. Izdaja soglasja k obstoječi sistemizaciji OŠ Vransko - Tabor, OE Vrtec Vransko za leto 2007; 
11. Odločanje o vlogi OŠ Vransko - Tabor o višini sofinanciranja stroškov iz naslova uveljavljanja rezervacij 
staršev vpisanih otrok v OE Vrtec Vransko v počitniških mesecih;  
12. Razno. 
 
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 2. 2007:  
Zapisnik je bil priložen gradivu. Župan povpraša, ali ima kdo pripombe na zapisnik. Ker pripomb ni, svetniki pristopijo 
h glasovanju: 
- za potrditev zapisnika 3. redne  seje: 9 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 64: Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta z dne 22. 2. 2007 v predloženem besedilu. 
Zaradi gostov, ki so se odzvali povabilu pod tč. 9 župan predlaga, da občinski svet obravnava najprej to točko ter 
kasneje nadaljuje ostale zadeve. Prisotni se s predlogom strinjajo. 
V nadaljevanju župan predlaga potek obravnave podanih letnih poročil in finančnih izkazov javnih zavodov: 
- podaja poročila po vrstnem redu, 
- razprava, 



  

3 

- sprejem sklepa o seznanitvi s podanim poročilom in finančnim izkazom za leto 2006. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
Ad9: Obravnava in seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 
Občina Vransko: 
9.1. OŠ Vransko - Tabor:  
Poročilo o poslovanju in obrazložitev finančnega rezultata poda ravnateljica Majda Pikl. Pove, da je negativni rezultat 
posledica nezapolnjenih oddelkov vrtca v Občini Tabor, na nivoju zavoda pa zaradi stroškov varstva vozačev. 
Poudari, da so v celotnem letu 2006 ravnali skrajno gospodarno, vendar pa zaradi navedenih razlogov izgube niso 
mogli preprečiti. V razpravi, ki je sledila, župan pove, da je izgubo po zakonu v vsakem primeru dolžna pokriti 
ustanoviteljica, o čemer je občinski svet predhodno (ob obravnavi predloga povišanja ekonomske cene vrtca) že 
sprejel sklep. Zato predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednja predloga sklepov: 
-  JZ OŠ Vransko - Tabor se pokrije izkazana izguba na OE Vrtec Vransko za l. 2006 iz rednih proračunskih sredstev; 
- občinski svet se je seznanil s poročilom in finančnim izkazom JZ OŠ Vransko - Tabor za leto 2006. 
Ker se nihče ne priglasi k nadaljevanju razprave, župan predlaga glasovanje o predlogih sklepov: 

- za 1. predlog: 9 glasov ZA, 0 proti 
- za 2. predlog: 9 glasov ZA, 0 proti. 

Sklep št. 65: JZ OŠ Vransko - Tabor se iz rednih proračunskih sredstev pokrije izkazana izguba na OE Vrtec 
Vransko v višini 2.823 mio SIT.  
Sklep št. 66: Občinski svet se je seznanil s poročilom in fin. izkazom zavoda OŠ Vransko - Tabor za l. 2006. 
9.2. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko:  
Zavod je posloval pozitivno. Razprave ni bilo, zato so svetniki z glasovanjem: 9 glasov ZA sprejeli naslednji  
Sklep št. 67: Občinski svet se je seznanil s poročilom in finančnim izkazom ZKTŠ Vransko za leto 2006. 
9.3.  Medobčinska matična knjižnica Žalec: 
Iz predloženih poročil in finančnih izkazov je razvidno, da je knjižnica poslovala z izgubo v višini 1.760 mio SIT. V 
obrazložitvi je tudi navedeno, da občine soustanoviteljice (Prebold, Tabor in Žalec) še niso pokrile izgube iz preteklih 
let ter prav tako ugotovitev direktorice, da MMK še nima sprejetega Odloka. Občinska knjižnica Vransko je ena od 
treh občinskih knjižnic, v katerih je število članov naraslo (za 51). 
Razprave ni bilo, zato so svetniki z glasovanjem: 9 glasov ZA sprejeli naslednji  
Sklep št. 68: Občinski svet se je seznanil s poročilom  in finančnim izkazom MMK Žalec za leto 2006. 
9.4. Glasbena šola Risto Savin Žalec: 
GŠ je zaključila z veliko investicijo - izgradnjo nove glasbene šole, tako da so pogoji dela bistveno boljši; finančni 
izkaz za leto 2006 je pozitiven. Razprave ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poročilom in finančnim izkazom: 7 glasov 
ZA. 
Sklep št. 69: Občinski svet se je seznanil s poročilom in finančnim izkazom Glasbene šole Risto Savin Žalec 
za leto 2006. 
9.5. II. Osnovna šola Žalec: 
Glavne povzetke poročila o poslovanju v letu 2006 in obrazložitev finančnih rezultatov, iz katerih izhaja, da je zavod 
posloval pozitivno,  je podala ravnateljica ga. Danica V. Veligošek ter se zahvalila za povabilo. Občinski svet je 
seznanila, da zavod izvaja osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom in poseben program 
za učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. Vizija  šole je usposobiti učence za čim večjo samostojnost 
ter vključitev v bodoče izobraževanje, zaposlovanje in življenjsko okolje. Trenutno šolo obiskuje 1 otrok iz Občine 
Vransko. Ker razprave ni bilo, so svetniki z glasovanjem: 9 glasov ZA sprejeli  
Sklep št. 70: Občinski svet se je seznanil s poročilom  in finančnim izkazom II. Osnovne šole Žalec za leto 
2006. 
V nadaljevanju so svetniki obravnavali vlogo Sveta II. OŠ za ocenitev delovne uspešnosti ravnateljice in soglašali, da 
se njeno delo oceni z oceno odlično. Glasovanje:  9 glasov ZA. 
Sklep št. 71: Občinski svet je soglasno odločil, da se delovna uspešnost ravnateljice II. OŠ Žalec oceni z 
oceno »odlično«. 
9.6. RŠS -Regijsko študijsko središče Celje: 
Obrazložitev poda župan, ki pove, da je  Občina Vransko izstopila iz RŠC. Iz predloženih poročil in finančnih izkazov 
je razvidno, da so poslovali pozitivno. Razprave ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poročilom in finančnim izidom; 7 
glasov ZA. 
Sklep št. 72: Občinski svet se je seznanil s poročilom  in finančnim izkazom Regijskega študijskega središča 
Celje  za leto 2006. 
9.7. UPI Ljudska univerza Žalec: 
Direktorica ga. Centrih se uvodoma zahvali za povabilo in podporo občinskega sveta pri ponovnem imenovanju. V 
nadaljevanju poda poročilo o delu in izvedenih programih oz. projektih. Poslovanje je bilo pozitivno (cca 4,6 mio SIT), 
razmerje med javnimi sredstvi in doseženimi prihodki na trgu pa je bilo 34,5 : 65,5 %. Del javnih sredstev je bil v letu 
2006 višji prav zaradi uspešnosti LU  pri pridobivanju finančnih sredstev  iz programa PHARE za projekte: pomoč  
malim in srednjim podjetjem, svetovanje brezposelnim osebam in projekt vseživljenjskega učenja. Pri vseh projektih 
so bili koordinatorji in nosilci projektov. 
Razprave ni bilo. Glasovanje za seznanitev s poročilom in finančnim izidom: 10  glasov ZA. 
Sklep št. 73: Občinski svet se je seznanil s poročilom  in finančnim izkazom UPI LU Žalec za leto 2006. 
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9.8. Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec: 
G. Golob uvodoma opraviči direktorja g. Velikanje. V nadaljevanju predstavi poročilo o poslovanju zavoda ter opozori 
na težave, s katerimi se srečujejo predvsem na področju kadrovanja in izstopa soustanoviteljic iz zavoda. Zaradi 
podeljevanja koncesij na področju zdravstvene dejavnosti zavod določenih programov sploh ne izvaja več oz.  izvaja 
samo še 30 % zdravstvenega varstva na območju Spodnje Savinjske doline. Prav zaradi izstopa soustanoviteljic  
(Polzela, Prebold že od začetka) delitvena bilanca iz leta 2000 ne odraža več dejanskega stanja, kar je predstavljalo 
resen problem zavodu pri sestavi premoženjske bilance za leto 2006. Zato prosi, da se v letu 2007 zadeve ustrezno 
uredijo (odlok o ustanovitvi in ostali akti); zavod je sicer posloval pozitivno. 
Župan pove, da so o tem problemu govorili na zadnjem koordinacijskem sestanku županov SSO ter se dogovorili, da 
se zadeva v tekočem letu dokončno uredi. 
V razpravi svetnik Vladimir Reberšek postavi vprašanje, zakaj v ZD Žalec ni mogoče opraviti pregleda za nosilce 
dihalnih aparatov in morajo gasilci zato hoditi v Velenje in Celje? 
G. Golob pove, da s problemom ni seznanjen, zato bo občinskemu svetu na vprašanje posredovan pisen odgovor. 
Glasovanje za seznanitev s poročilom in finančnim izidom: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 74: Občinski svet se je seznanil s poročilom in finančnim izkazom Zdravstvenega doma Dr. Jožeta 
Potrate Žalec  za leto 2006. 
Župan svetnike seznani, da bodo poročila in finančni izkazi za leto 2006 javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je tudi 
Občina Vransko in pa družb, v katerih ima občina deleže, predmet obravnave na naslednji seji občinskega sveta, 
predvidoma 2. 7. 2007. 
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Nove pobude:  
2.1. Vladimir Rančigaj poda ustno pobudo za izdajo pooblastila županu, da lahko podeli nekatera priznanja (npr. 
odličnjakom, zlati maturanti ipd). 
Odg. župana: Pobuda je vredna razmisleka, saj je tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja ugotovila, da je potrebno spremeniti sedaj veljaven Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko, zato 
predlaga, da občinska uprava pripravi predlog sprememb odloka, ki ga potem sprejme občinski svet. Pobuda je bila v 
celoti sprejeta.  
Zaključek: Občinska uprava pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vransko. 
Pobuda za ureditev sedanje pešpoti za trgom Vransko (Rančigaj do Vidma) - asfalt ali tlakovci. Pobuda je bila 
sprejeta. 
Zaključek: Občinska uprava prouči zadevo in pripravi predlog možne realizacije.  
2.2. Aleš Roman:Zanima ga, v kakšni fazi je zadeva za odkup zemljišča potrebnega za izvedbo krožišča v Prekopi? 
Odg. poda župan, ki pove, da so bili ravno danes na tej lokaciji, in da se bo zadeva v kratkem uspešno zaključila. 
2.3. Ivan Bervar: Zanima ga, kdaj bo realizirana na eni prejšnjih sej sprejeta pobuda za označitev naselij in postavitev 
usmerjevalnih tabel za Zg. Zaplanino in Limovce? 
Odg. župana: za realizacijo bo poskrbela občinska uprava.  
Ad3: Obravnava in potrditev idejne rešitve ureditve mrliške vežice s parkiriščem in okolico: 
Uvodno obrazložitev  poda župan. V nadaljevanju pove, da sta bili na javni predstavitvi predstavljeni dve idejni rešitvi 
(RO-KO PROJEKT, Rok Šoštar, s. p., in SAVAPROJEKT iz Krškega). Na javno predstavitev, ki je bila dne 15. 3. 2007 
v Inovacijskem centru Vransko so bila na krajevno običajen način vabljena vsa gospodinjstva v občini in 
zainteresirana javnost, vendar je bil odziv proti pričakovanju zelo skromen. Na sami javni predstavitvi pa so kljub temu 
s strani udeležencev bile podane zelo konstruktivne pripombe in predlogi (glej zapisnik), ki so upoštevane v 
predloženi Idejni zasnovi, ki je predmet današnje obravnave. Predlaga, da občinski svet sprejme Idejno zasnovo, kar 
bo omogočilo nadaljnji postopek oz. izdelavo PGD projekta, potrebnega za pridobitev gradbenega dovoljenja. Glede 
na obsežnost investicije in potrebna finančna sredstva meni, da bomo k realizaciji projekta morali pristopiti vsaj v dveh 
fazah (tudi v letu 2008). Nato preda besedo Roku Šoštarju, ki prisotnim predstavi Idejno zasnovo ureditve okolice 
pokopališča, štev. pr. ID-55/2006, dopolnitev št. 1 z dne 19. 4. 2007. 
Po predstavitvi so posamezniki izrazili zelo pozitivno mnenje k Idejni zasnovi, rešitev s pokritimi arkadami, v katerih so 
tudi žarne stene, pa je bila ocenjena kot praktična, inovativna in zelo lepa rešitev k obstoječi mrliški vežici. Sledi 
razprava, v kateri Vladimir Rančigaj poda dodaten predlog, da se na parkovnem delu, kjer sta predvidena dva 
prostorčka s klopcami za počitek, skrajni rob uredi v konus in ne pravokotno na pešpot. Predlog je bil sprejet in se 
upošteva. 
Ker drugih pripomb ni bilo, sledi glasovanje za potrditev predložene Idejne zasnove: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 75: Potrdi se predložena Idejna zasnova ureditve mrliške vežice s parkiriščem in okolico RO-KO 
PROJEKT, Rok Šoštar, s. p., Prekopa 43, 3304 Tabor, št. projekta: ID-55/2006, dopolnitev št. 1 z dne 19. 4. 
2007, z upoštevanjem pripombe iz razprave.  
Ad4: Obravnava in sprejem Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko 
Ad5: Obravnava in sprejem Hišnega reda Večnamenske športne dvorane Vransko 
Ad6: Obravnava in potrditev cenika uporabe za Večnamensko športno dvorano Vransko 
Občinski svet se je odločil, da navedene točke zaradi vsebinske povezanosti obravnava po zgoraj navedenem 
zaporedju, nato pa se izvede skupna  razprava po vseh treh točkah. Sledi glasovanje za vsak akt posebej.   
Uvodno obrazložitev je podal župan: akti so bili objavljeni v Občinskem Informatorju in na spletni strani občine. Do 
zaključka javne obravnave, to je 11. 4. 2007, je na predlog Pravilnika prispela ena pripomba, za katero predlaga, da 
se v celoti upošteva. Nato odpre razpravo. Nihče ne želi razpravljati. Sledi glasovanje: 
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- za sprejem Pravilnika z upoštevanjem pripombe iz JO: 10 glasov ZA. 
- za sprejem Hišnega reda: 10 glasov ZA. 
- za potrditev cenika: 10 glasov ZA. 

Na osnovi glasovanja so bili sprejeli naslednji sklepi: 
Sklep št. 76: Sprejme se Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko v predloženem besedilu 
z upoštevanjem pripombe iz javne obravnave. Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Sklep št. 77: Sprejme se  Hišni red Večnamenske športne dvorane Vransko v predloženem besedilu. 
Sklep št. 78: Občinski svet daje soglasje k predloženem  Ceniku uporabe za Večnamensko športno dvorano 
Vransko. 
Ad7: Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj občine Vransko za l. 2007: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je na 3. redni seji dne 23.4.2007 pregledala prispele 
predloge za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2007 ter ugotovila, da so bili podani  predlogi skladni z 
razpisnimi pogoji ter vloženi v razpisanem roku, zato predlaga občinskemu svetu, da v letu 2007 podeli naslednja 
priznanja Občine Vransko: 
GRB občine Vransko: 
1. LUDVIKU PIKLU, Brode 20, za dolgoletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti in ohranjanje etnološke 
dediščine. 
PRIZNANJE Občine Vransko: 
1. UREDNIŠKEMU ODBORU knjige z naslovom PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK. Izdano ob 100-letnici Gasilskega 
društva Prekopa-Čeplje-Stopnik. Prekopa 2006.  
v sestavi: Vladimir Krušič, Griže 130, 3302 Griže; Franc Kralj, Rakovlje 19, 3314  Braslovče; Ivan Dolinar, Cesta II. 
grupe odredov 9, 3000 Celje; Milan Natek, Bezenškova 31, 1000 Ljubljana; Milena Cencelj, Vransko 30, 3305 
Vransko; Janez Brišnik, Prekopa 26a, 3305 Vransko; Sašo Urankar, Prekopa 53, 3305 Vransko. 
Razprava o predlogu sklepa komisije: nihče ne želi razpravljati. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov 
ZA. 
Sklep št. 79: Občinski svet soglasno sprejema odločitev, da se v letu 2007 podelijo naslednja priznanja: 
 

GRB občine Vransko: 
1. LUDVIKU PIKLU, Brode 20, za dolgoletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti in ohranjanje 
etnološke dediščine. 
 

PRIZNANJE Občine Vransko: 
 

1. UREDNIŠKEMU ODBORU knjige z naslovom PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK. Izdano ob 100-letnici 
Gasilskega društva  Prekopa-Čeplje-Stopnik. Prekopa 2006. 
v sestavi: 

1. Vladimir Krušič, Griže 130, 3302 Griže, 
2. Franc Kralj, Rakovlje 19, 3314  Braslovče, 
3. Ivan Dolinar, Cesta II. grupe odredov 9, 3000 Celje, 
4. Milan Natek, Bezenškova 31, 1000 Ljubljana, 
5. Milena Cencelj, Vransko 30, 3305 Vransko, 
6. Janez Brišnik, Prekopa 26a, 3305 Vransko, 
7. Sašo Urankar, Prekopa 53, 3305 Vransko. 

Ad8: Volitve in imenovanja: 
- imenovanje trškega odbora in vaških odborov , 
- imenovanje Sveta za preventivo in vzgoji v cestnem prometu. 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja predloži občinskemu svetu v potrditev 
predloge za imenovanja dveh Vaških odborov in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter pove, da drugih 
predlogov za oblikovanje ostalih Vaških odborov, Trškega odbora in Občinske volilne komisije KVIAZ ni prejel, zato bo 
javno povabilo k dajanju predlogov ponovljeno. 
Sledi glasovanje za potrditev imenovanja Vaškega odbora Zahomce, Vaškega odbora Zaplanina in Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predloženi sestavi: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 80: Potrdi se imenovanje Vaškega odbora Zahomce, Vaškega odbora Zaplanina in Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v naslednji sestavi: 
 

1. Vaški odbor Zahomce: 
Zap. št. IME IN PRIIMEK  NASLOV FUNKCIJA 

1. ALEŠ KRAMAR ZAHOMCE 4 član 
2. MILAN BISTAN ZAHOMCE 1 član 
3. JOŽE EBERLINC ZAHOMCE 17 član 
4. RADO JERMAN ZAHOMCE 12 član 
5. MARTIN KAJBIČ ZAHOMCE 16 predsednik 
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2.  Vaški odbor Zaplanina: 
Zap. št. IME IN PRIIMEK  NASLOV FUNKCIJA 

1. MILAN BRVAR ZAPLANINA 1 predsednik 
2. ANTON UČAKAR ZAPLANINA 10 član 
3. FRANC DEŽMAN ZAPLANINA 20, 1222 TROJANE član 
4. MIRKO RAZBORŠEK ZAPLANINA 15 a,1222 TROJANE član 
5. FRANC STRNIŠNIK ZAPLANINA 12 član 

 

3.  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: 
Zap. št. IME IN PRIIMEK   FUNKCIJA 

1. JURIJ OCVIRK BRODE 9 a, 3305 VRANSKO predsednik 
2. ROSITA PAPINUTTI OBČINSKA UPRAVA članica 
3. POLONA UČAKAR OŠ VRANSKO - TABOR članica 
4. ROMAN OCVIRK POLICIJSKA POSTAJA ŽALEC član 
5. GREGOR ZAGORIČNIK VOC CELJE član 

 

Ad10:  Izdaja soglasja k obstoječi sistemizaciji OŠ Vransko - Tabor, OE Vrtec Vransko za leto 2007: 
Obrazložitev poda ravnateljica Majda Pikl. Razprave ni bilo. Glasovanje za potrditev predložene sistemizacije: 10 
glasov ZA. 
Sklep št. 81: Občinski svet Občine Vransko izdaja soglasje k predloženi sistemizaciji OŠ Vransko - Tabor, OE 
Vrtec Vransko za leto 2007. 
Ad11: Odločanje o vlogi OŠ Vransko - Tabor o višini sofinanciranja stroškov iz naslova uveljavljanja 
rezervacij staršev vpisanih otrok v OE Vrtec Vransko v počitniških mesecih:  
Obrazložitev poda ravnateljica Majda Pikl. Razprave ni bilo. Glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 82: Občinski svet soglaša, da starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, in katerih otroci 
so vključeni v OE Vrtec Vransko, lahko v poletnih mesecih (julij, avgust) uveljavljajo t. i. počitniško 
rezervacijo po pogojih, ki jih javno objavi OE Vrtec Vransko. Občina bo sofinancirala stroške počitniške 
rezervacije v višini 30 % od cene programa, v katerega je vključen otrok, razliko do višine, določene z 
odločbo pristojnega organa, pa krijejo starši. 
Ad12: Razno: 

1. Informacije: 
- župan seznani občinski svet s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za izgradnjo poligona varne vožnje v 

Čepljah ter potekom del na sami lokaciji; 
- slavnostna seja občinskega sveta bo v soboto, 19. maja 2007. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Na osnovi 23. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/00) ter pisnega 
povabila k imenovanju z dne 2. 4. 2007 pod št. 00-13/44, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja objavlja 

POVABILO 
 

k dajanju predlogov za imenovanje enega (1) kandidata za člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti Žalec. 
 

Komisija vabi Kulturna društva občine Vransko: 
 

1. Kulturno društvo Vransko, 
2. Literarno društvo LIVRA in  
3. Folklorno društvo Vransko, 

 

da podajo pisne predloge za imenovanje najkasneje do 18. maja 2007, do 13. ure na naslov: Občina Vransko, 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko. 
 

Predlogi morajo vsebovati naslednje podatke:  
- navedbo podatkov o predlagatelju,  
- ime in priimek kandidata, 
- rojstni datum in EMŠO kandidata, 
- točen naslov kandidata, 
- davčno številko kandidata, 
- telefonsko številko, 
- obvezno pisno soglasje kandidata k imenovanju. 

Zaželeno pa je, da predlog vsebuje tudi: 
- smer in stopnjo izobrazbe kandidata, 
- številko mobilnega telefona in e-naslov  kandidata. 

 

Postopek konstituiranja sveta območne izpostave vodi direktor sklada. 
Člane svetov imenujejo lokalne skupnosti z območja območne izpostave sklada na predlog kulturnih društev, ki 
delujejo v posamezni lokalni skupnosti. 
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V območnih izpostavah, ki delujejo na območju več lokalnih skupnosti, le te imenujejo v svet člane po naslednjem 
kriteriju: glede na število registriranih in aktivnih društev, ki delujejo v lokalni skupnosti: do 5 društev 1 (en) član; za 
vsakih nadaljnjih začetih 5 društev 1 (en) član.  
Mandat članov svetov izpostav  traja 4 leta brez omejitev ponovnega imenovanja 
Na območju Občine Vransko delujejo 3 društva, zato se v svet območne izpostave imenuje 1 predstavnik.                

  Predsednik komisije: Emil Jelen, l. r.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na osnovi sklepa komisije z dne 23. 4. 2007 
ponovno objavlja  

POVABILO K  DAJANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE: 
 

1.  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 Tešova 
6. Vaškega odbora Stopnik 
7. Vaškega odbora Prekopa 
8. Vaškega odbora Prapreče 
9. Vaškega odbora Zajasovnik 
10   Vaškega odbora Ločica - še 1 člana 
11.  Vaškega odbora Merinca - Vologa - še 2 člana 

 

Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 
Trški odbor in vaški odbori štejejo pet članov. 
Mandat članov nastopi z dnem imenovanja in se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. 
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. 
 

2.  za imenovanje Občinske volilne komisije: 
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. 
Volilna komisija se imenuje za štiri (4) leta. 
Nepopolne in neustrezne predloge glede izpolnjevanja zakonskih pogojev za predsednika in namestnika predsednika  
bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave. 
 

Pisne predloge predlagateljev  z obvezno priloženim  soglasjem kandidatov posredujte Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja najkasneje do 31. maja 2007. 
 
Obrazci soglasij so objavljeni na spletni strani www.vransko.si. 
                        Predsednik komisije: Emil Jelen, l. r.  
 

Odbor za otvoritev Večnamenske športne dvorane Vransko je dne 18. aprila 2007 na osnovi javno 
objavljenega razpisa za ime, skrajšano ime in logotip nove Večnamenske športne dvorane, 
skladno s kriteriji kot najboljši ocenil predlog pod geslom: dvor.ana@email.si, zato vabi avtorja 
oz. lastnika gesla, da se po tej objavi zglasi na sedežu Občine Vransko in predloži dokazilo o 
avtorstvu. 
 
OBČINA VRANSKO OB DNEVU ZEMLJE  
Občina Vransko je v soboto dne 21. 4. 2007 organizirala spomladansko čistilno akcijo. 
Akcije se je udeležilo okoli 100 udeležencev. Čistili so brežine vodotokov Bolske, Merinščince, Podgrajščice in 
Cerkovnice, planinske poti, lokalne ceste in okolico javnih ustanov. Udeleženci so nabrali cca 80 m3 različnih 
komunalnih odpadkov. K čistejšemu okolju so prispevali tudi ostali občani, ki so na Zbirni center Vransko pripeljali 
večje količine odpadkov, ki so jih pobrali na svojem območju.  
Udeleženci OŠ Vransko - Tabor, PGD Vransko, PGD Tešova, Športno društvo Vransko, NK Vransko, Kulturno 
društvo Vransko, Lovska družina Vransko, Športno društvo Tana, Športno rekreativno društvo Ločica, Planinsko 
društvo Vransko, Turistično društvo Vransko in občinska uprava so ob zaključku akcije posadili lipo za Vrtcem 
Vransko.   
Vsem udeležencem akcije se zahvaljujemo za njihov prispevek k ohranjanju čiste narave! 
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ALKOHOL, NE HVALA! 
Očitni znaki opitosti od alkohola so splošno prepoznavni znaki, ki se izražajo v splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu 
govora in motnjah ravnotežja, ki jih prepozna tudi nestrokovnjak. 
Policija obravnava največ primerov kršitve javnega reda in mira, kjer so kršitelji pod vplivom alkohola, saj oseba, ki je 
pod vplivom alkohola ne more obvladovati samega sebe oziroma ne more pravilno razmišljati in sprejemati pravih 
odločitev. Zaradi tega pride pogosto do pretepov v družbi in tudi v družini, posledice pa so psihične težave vseh 
ostalih udeleženih, telesne poškodbe in na koncu tudi finančne – povzročena škoda in izrečena globa s strani policije 
ali z odločbo sodišča. 
Zaradi preprečevanja škodljivih posledic rabe alkohola in zadrževanja mladih v gostinskih lokalih v poznih jutranjih 
urah v gostinskem lokalu je bil sprejet Zakon o omejevanju porabe alkohola in med ostalimi tudi Zakon o varstvu 
javnega reda in miru. 
Naštejmo nekaj prepovedi, ki jih določa Zakon o omejevanju porabe alkohola: 

- prepoved prodaje in ponudbe alkoholnih pijač osebam mlajšim od 18 let, 
- prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 7. uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, 
- prepoved prodaje alkoholnih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure 

dopoldan, 
In še pomembna določba iz Zakona o javnem redu in miru: 

- osebam mlajšim od 16 let, je med 24. in 5. uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva 
staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih ali na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače, 

Zatorej zmanjšajmo uporabo alkohola, saj alkohol poleg drugih posledic, ki jih pušča, škoduje tudi zdravju! 
 

            VPO Roman OCVIRK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

JAVNO OPOZORILO LASTNIKOM PSOV 
Zaradi neupoštevanja že objavljenega opozorila Občina Vransko ponovno javno opozarja vse lastnike psov, da so 
skladno s 6. členom Odloka o javnem redu in miru ter komunalni ureditvi (Ur. l. RS. št. 2/92) dolžni upoštevati 
določbe o prepovedi: 
 

- PUŠČATI POPADLJIVEGA PSA ALI DRUGO ŽIVAL ZA OGRAJO, KI JO LAHKO PRESKOČI IN OGROZI LJUDI; 

- PRIKLENITI GA NA PROSTOR, S KATEREGA LAHKO VZNEMIRJA IN MOTI LJUDI NA JAVNEM PROSTORU; 

- PUŠČATI PSA NA JAVNIH POVRŠINAH (LOKALNIH CESTAH, JAVNIH POTEH) BREZ NADZORA.  

 
VSE LASTNIKE PSOV HKRATI OPOZARJAMO, DA SO DOLŽNI POČISTITI IZTREBKE. 
 
     

 

   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 

Ambrož, D.: Od spisa do eseja 
Čufar, K.: Anatomija lesa 
Elmadfa, I.: Števila E 
Firbas, P.: Vsa slovenska jezera 
Garcia, M. G.: Živim, da pripovedujem 
Hrausky, A.: Jože Plečnik – Dunaj, Praga, Ljubljana 
Johnson, K.: Fizika-preproste razlage fiz. pojavov 
Kladnik, D.: Sto usod znanih Slovencev 
Kushner, H.: Ko se hude stvari zgodijo dobrim 
Laessoe, T.: Gobe 
Marc, D.: Kultura govorjene in zapisane besede 
Moderndorfer, V.: Odprla sem oči in šla k oknu 
Muller, N.: Ročna dela 
Ouick, A.: Izgubljena čast 
Rodgers, R.: Meščansko pecivo 
Schilling, U.: Kolesarjenje 
Slikovni vseved – živali 
Slovenske ljudske pripovedi: miti in legende 
Smolej, T. in Hriberšek, M.: Retorične figure 
Tek: do moči korak za korakom 
Tratnik, S.: Tretji svet 
Von Ziegesar, C.: Opravljivka 
Wagner, F.: Akupresura 
Weisberger, L.: Hudičevka v Pradi 
Wraber, T.: 2 x 100 alpskih rastlin na Slovenskem 

 

• za otroke 

Bach, T.: Punca z Marsa 
Bingham, J.: Zakaj se družine razidejo? 
Blyton, E.: Nodi: želje med zvezdami; Potegavščina z 
barvo; Iskanje zaklada 
Bordet, S.: O poklicih, moj poklic 
Casalis, A.: Mišek Tip si želi bratca 
Dahl, R.: Danny, prvak sveta 
Hibbert, A.: Zakaj ljudje ustrahujejo? 
Knister: Obljuba je obljuba 
Likar, P.: Agencija brez panike 
Milne, A.: Hiša na Pujevem oglu 
Muck, D.: Anica in skrivnostna maska 
Omahen, N.: Spremembe, spremembe 
Podgoršek, M.: Marušin dnevnik 
Seliškar, T.: Bratovščina Sinjega galeba 
Senker, C.: Zakaj so ljudje begunci? 
Stare civilizacije: Rimljani, Egipčani, Vikingi 
Upton, D.: Presenečenje za Tomaža 
Vidmar, J.: Matic je zaljubljen 
Vidmar, J.: Softibluz 
Weninger, B.: Vsi za enega, eden za vse 
Woolf, A.: Zakaj so ljudje teroristi? 
Zagoda, T.: Sanje o Buginih spodnjicah 
 
 

 

Od sedaj naprej v knjižnici tudi revija Prostočasnik.                                                                  Vljudno vabljeni! 
 

 

Tenis klub TRŠCA obvešča, da sta s 1. majem 2007 odprta oba igrišča za tenis. 

 


