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                     30. 1. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vabimo vas na osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 

 ki bo v soboto, 7. februarja 2009, ob 18. uri 

v Kulturnem domu Vransko. 

 

 
 
 
 
 

    

   PUSTNI KARNEVAL VRANSKO 2009    
 

pustna sobota, 21. februarja 2009, ob 14. uri v trgu Vransko. 

Izvirnost sodelujočih skupin in posameznikov bomo denarno in praktično nagradili. 

Najboljša skupina bo prejela 800 EUR,  

druga 400 EUR in 

 tretja 200 EUR. 

Ostali sodelujoči bodo prejeli praktične nagrade. 

    VSTOPNINE NI!                                                            

 

 
 
 
 
 

  

          OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  4488  
 

                  E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 15. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 22. decembra 2008, ob 19. uri 
v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, 
Maja Jerman, Ivan Bervar, Vladimir Reberšek in Andrej Semprimožnik in Marjan Pečovnik (od 14. točke dalje); 
Občina Vransko: Franc Sušnik župan; Jadranka Kramar, direktorica OU in Petra Slatinšek, računovodja 
Ostali prisotni: Nadzorni odbor: Marija Jug, Janez Lencl; Igor Dimnik, direktor Kaliope; Majda Pikl, ravnateljica OŠ 
Vransko - Tabor; sredstva javnega obveščanja: VTV.  
 Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je ob 19.00 uri  prisotnih 10 članov občinskega sveta,  zato je seja 
sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda predlog dnevnega reda  ter predlaga dopolnitev pod tč. 16 z obravnavo in odločanjem o: Pogodbi o 
donatorstvu in pisnim apelom občanov o delu  otroške in mladinske zobozdravnice  dr. Majde Gorenjak, net. med.  
in ga  nato posreduje v razpravo. Pripomb ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju za sprejem in potrditev 
predlaganega  in dopolnjenega dnevnega reda:  9 glasov ZA. Na podlagi rezultatov glasovanja je bil sprejet Sklep 
št. 288: Soglasno se sprejme naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 21. 11. 2008  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine 

Vransko 
4. Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov v občini Vransko 
5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vransko 
6. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009  
7. Ustanovitev Območnega razvojnega partnerstva za območje  Spodnje Savinjske doline 
8. Obravnava in sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009 
9. Obravnava in potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2009 
10. Soglasje k predlogu sistemizacije II. OŠ Žalec 
11. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009 
12. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za 

leto 2009 
13. Sklep o začasnem financiranju občine Vransko v letu 2009 
14. Sklep razdelitvi finančnih sredstev za dejavnost neprofitnih organizacij, društev, javnih zavodov in fundacij v 

letu 2008 
15. Premoženjsko pravne zadeve 
16. Razno: 
16.1. Pogodba o donatorstvu 
16.2. obravnava apela občanov 
 

Ad1:  Pripomb na predložen zapisnik 14. redne seje ni bilo, zato so svetniki pristopili h glasovanju za potrditev 
zapisnika v predloženem besedilu: 

- za potrditev zapisnika 14.  redne seje z dne 21. 11. 2008: 10 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 289: Potrdi se zapisnik 14. redne seje z dne 21. 11. 2008 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Pisni odgovori na pobude 14. redne seje: (Energetika-Projekt in JKP) 
G. Jelen pove, da z odgovorom Energetike-Projekt ni zadovoljen, saj težav v zvezi s plačilom s trajnika še niso rešili, 
tako da imajo uporabniki storitev pri plačevanju še naprej težave,  težave pa se pojavljajo tudi  s plačili prek klika 
(neustrezna referenčna številka); drugi del odgovora ne ponuja odgovora na podano vprašanje, saj ni dal predloga 
za znižanje cene (s ceno in kvaliteto ogrevanja je osebno zadovoljen); istočasno opozori OU, da cev v OŠ še vedno 
leži na istem mestu. 
 - odgovor JKP v zvezi z izgradnjo hišnega vodovodnega priključka za stan. hišo Vransko 152 a se posreduje g. 
Franciju Lesjaku; 
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Vložene nove pobude in vprašanja svetnikov: 
Vladimir Rančigaj: 

1. kdaj bodo gospodinjstva, ki so priklop na daljinsko ogrevanje in kanalizacijsko omrežje že plačala, dejansko 
tudi priklopljena na omrežja? 

Odg. župana: vsa še ne priklopljena gospodinjstva so v novembru 08 prejela poziv za priključitev na 
kanalizacijsko omrežje s strani JKP-ja, naslednji korak bo inšpekcijski nadzor; 

Andrej Semprimožnik: 
2. Predlaga ogled in zaščito nevarnega ovinka na LC Brode (možnost padca v graben). 

Zaključek: Pobuda se posreduje Svetu za preventivo in varnost v cestnem prometu v obravnavo in izdajo 
mnenja. 
 

Ad3:  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko: 
Obširno obrazložitev poda župan, nato poda pripombe in opredelitev do pripomb. Predlog odloka je bil 
obravnavan in sprejet v 1. branju na prejšnji redni seji ter posredovan v 30 dnevno javno obravnavo. V času javne 
obravnave, ki je potekala od 21. 11. 2008 in do vključno 22. 12. 2008 je bila izvedena javna predstavitev predloga 
odloka dne 3. 12. 2008 v Kulturnem domu Vransko. Zapisnik iz JO je priložen, prav tako zapisnik o poteku javne 
razgrnitve.  
Glede na navedeno se občinskemu svetu predlaga  opredelitev do podanih stališč na podane pripombe, obravnava 
predloga odloka v 2. branju  in sprejem odloka s sprejetimi pripombami v predloženem besedilu. 
Pripombe so podali: Irenirena Vrbovšek, Dolenjska cesta 34, 1108 Ljubljana; AMZS, d. d. , Dunajska cesta 120 a, 
1000 Ljubljana; Sandi Semprimožnik, Vransko 56, 3305 Vransko 
Opredelitev do pripomb: 
Pripomba 1: 
Irenirena Vrbovšek, Dolenjska c. 34, 1108 Ljubljana: Pripomba ni vsebinske, pač pa proceduralne narave in se 
zavrne. 
Pripomba 2: 
AMZS, d. d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana: podanih je 5 pripomb.  
Poudariti je potrebno, da ima občina Vransko, kot prva občina v RS, sprejet občinski prostorski načrt - OPN. 
Izdelovalec je v njem zajel cilje in usmeritve razvoja občine, občina pa jih je potrdila s sklepom občinskega  sveta. 
1. predlog: predlog je smiseln in ga podpiramo, 
2. predlog: se ne upošteva. (NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča namreč zaračunavamo samo za zazidljive 
parcele) 
3. predlog: se ne upošteva. (Stališče občinske uprave je, da se NUSZ zaračunava za vse dejavnosti, ki uporabnikom 
zaračunavajo svojo storitev. NUSZ je namreč del izvirnih prihodkov občine s katerimi se omogoča delovanje občine, 
tako pri financiranju vzdrževalnih del, kot servisnih dejavnosti. S tem svojim občanom, podjetjem in njihovim 
strankam nudi določen standard bivanja in uporabe javne infrastrukture. V tem kontekstu se NUSZ ne sme 
primerjati s komunalnim prispevkom, ki je namenski vir sredstev). 
4. predlog: se ne upošteva. 
5. predlog: se ne upošteva. 
Na javni obravnavi dne 3. 12. 2008 so bili prikazani informativni izračuni po starem Odloku in po predlogu novega 
Odloka. Grafični prikaz območij je bil v skladu s sklepom o javni razgrnitvi na voljo vsej zainteresirani javnosti na 
občinski upravi Občine Vransko, v času uradnih ur. 
Pripomba 3: 
Semprimožnik Sandi, Vransko 56, 3305 Vransko 

1.  S predlaganim načinom vrednotenja območij se ne strinjamo.  
Območje, ki je opredeljeno kot 1. območje in tudi najbolj obremenjeno za NUSZ dejansko nudi najvišji 
standard bivanja. Je v bližini občinskega središča, komunikacijsko so razdalje najmanjše, celotna 
infrastruktura je praktično dosegljiva, trgovina, pošta in ostale storitvene dejavnosti so v neposredni 
bližini.  

2. Glede prikazanega izračuna: izračun je bil prikazan na javni predstavitvi 3. 12. 2008 v Kulturnem domu 
Vransko. Vsem zavezancem bomo posredovali tudi informacijo o vrednosti izračuna po starem odloku in 
informativni izračun NUSZ po novem odloku. 

3. 16. člen se upošteva. 
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Glasovanje za sprejem predloženih sklepov: 
- za 1. predlog- za sprejem stališč do podanih pripomb: 10 glasov ZA 
- za 2. predlog- za sprejem odloka : 9 glasov ZA; 0 glasov proti. 

Sklep št. 290: Potrdijo se podana stališča in  odgovori župana na pripombe podane v času javne razgrnitve in 
javne obravnave Osnutka Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko. 
Sklep št. 291: Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko z 
upoštevanjem sprejetih pripomb. 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad4: Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vransko: 
Dodatno obrazložitev poda župan in predlaga obravnavo in sprejem odloka v 2. branju; 
Predlog odloka je bil obravnavan in sprejet v 1. branju na prejšnji redni seji ter posredovan v 30 dnevno javno 
obravnavo. V času javne obravnave, ki je potekala od 21. 11. 2008 in do vključno 22. 12. 2008  je bila izvedena 
javna predstavitev predloga odloka dne 3. 12. 2008 v Kulturnem domu Vransko. Zapisnik  iz JO je priložen , prav 
tako zapisnik o poteku javne razgrnitve . 
Podani sta bili 2. pripombi in sicer: Miran Hrastovec, Zajasovnik 19 in Robert Govednik, Ločica pri Vranskem 28, ki 
pa se ne nanašata na vsebino odloka, pač pa na režim odvoza odpadkov (predlagata tedenski namesto dosedanji 
14-dnevni odvoz). 
Zaključek: Obe pripombi se posredujeta koncesionarju v obravnavo in razrešitev. 
Župan nato odpre pozove k razpravi, vendar se nihče ne priglasi k besedi.  
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa : 10 glasov ZA, 0 PROTI. 
Sklep št. 292: Sprejme se Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov v občini Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 

Ad5: Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vransko: 
Obrazložitev poda župan: Predlog odloka je bil obravnavan in sprejet v 1. branju na prejšnji redni seji ter 
posredovan v 30 dnevno javno obravnavo. V času javne obravnave, ki je potekala od 21. 11. 2008 in do vključno 
22. 12. 2008  je bila izvedena javna predstavitev predloga odloka dne 3. 12. 2008 v Kulturnem domu Vransko. 
Zapisnik  iz JO je priložen, prav tako zapisnik o poteku javne razgrnitve. Razvidno je, da na predlog odloka občina ni 
prejela nobene pripombe, zato se predlaga se obravnava in sprejem odloka v 2. branju; 
Župan pozove k razpravi. Nihče ne želi razpravljati, zato župan poda predlog sklepa  za sprejem odloka na 
glasovanje: 10 glasov ZA; 0 proti. 
Sklep št. 293: Sprejme se Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vransko. Odlok se objavi v UL RS. 
 

Ad6: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009:  
Župan opravi predstavitev odloka o proračunu 2009 s planiranimi PRIH 3.280.159 EUR in ODH 3.204.195 EUR. 
Zaradi  ek. negotovosti je proračun naravnan skrajno varčno, investicije so podrobno opredeljene v prilogi oz. 
Načrtu razvojnih programov in se večinoma le nadaljujejo nezaključeni ali v celoti nerealizirani projekti iz leta 
2008. Zaradi kreditnih obveznosti drugače tudi ni možno ravnati. 
V nadaljevanju proračun predstavi še računovodja, opravi se 1. branje,  nato sledi razprava, v kateri je sodeloval 
Ivan Kokovnik z vprašanjem glede ne planiranih sredstev za kmetijstvo. Župan poda odgovor, v katerem predlaga, 
da se razpis izvaja na vsaki 2 leti, saj je tako vsota višja in je na  razpisu uspešnih več  prijaviteljev. 
Ravnateljica ga. Majda Pikl se zahvali za povabilo in v nadaljevanju izrazi dvom v možnost pozitivnega poslovanja 
zavoda, saj so finančna sredstva v letu 2009 za področje vzgoje in izobraževanja odmerjena resnično skopo. 
Župan pove, da občina po opravljeni analizi financira mnogo več, kot je njena zakonska obveznost in  ocenjuje, da 
kljub vsemu ne bo potrebno krčiti programov (nadstandard) ter da bomo uspeli ohraniti dosedanji trend 
financiranja zavoda tako za redno dejavnost, kot za investicijsko vzdrževanje. Ker nihče več ne želi razpravljati, 
župan predlaga glasovanje za sprejem predloga sklepa: - glasovanje o predlogu sklepa: 10 glasov ZA; 
Sklep št. 294: Sprejme se  Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2009 v 1. branju in se  posreduje v javno 
obravnavo na krajevno običajen način do 15. februarja 2009. 
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Ad7: Ustanovitev Območnega razvojnega partnerstva za območje Spodnje Savinjske doline: 
Obširno obrazložitev predloga, katerega cilj je spodbuditi razvoj občin,  poda župan:   
Območno razvojno partnerstvo se oblikuje s temeljnim namenom, da se spodbudi razvoj občin na območju 
Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline. 
Občine podpisnice se zavzemamo za posebno obravnavo njihovega območja tako znotraj Savinjske regije, v katero 
so po veljavni zakonodaji umeščene, kot tudi na ravni države, kjer bodo upoštevani realni kazalci razvitosti in 
realne potrebe tega območja. 
Z vzpostavitvijo območnega razvojnega partnerstva želimo podpisnice doseči naslednje cilje: 

� ohraniti in nadalje razvijati obravnavano območje kot povezan geografski, kulturni in ekonomski prostor; 
� zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in 

drugih problemov, ki so skupni območju; 
� v okviru javno-zasebnega in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in 

način izvedbe skupnih projektov; 
� izdelati območni razvojni program kot nabor povezanih projektov za to območje in izvedbeni načrt 

območnega razvojnega programa, ki bosta kot samostojna dela vključena v regionalni razvojno program in 
izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa in bosta lahko njun sestavni oziroma integralni del; 

� okrepiti sodelovanje in povezovanje lokalnih nosilcev razvoja na območju; 
� aktivno sodelovati pri vzpostavitvi pokrajine in formiranju njenih strokovnih služb. 

Sredstva za realizacijo predlaganega sklepa v višini 995 € bodo zagotovljena v proračunu za leto 2009, del sredstev 
pa na podlagi Zakona o skladnem regionalnem razvoju zagotavlja Služba vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj na podlagi letnih razpisov.  
Nato sledi razprava, v kateri Vlado Rančigaj med drugim poudari, da ga veseli, da obstaja soglasje za sodelovanje 
občin SSD, še toliko bolj, ker ni prišlo do vzpostavitve regij.  
Glasovanje za sprejem predlogov sklepov: 

1. predlog: 9 glasov ZA; 0 glasov proti. 
2. predlog: 9 glasov ZA; 0 glasov proti. 

Sklep št. 295: Občinski svet Občine Vransko sprejema sklep o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za 
območje »Spodnja Savinjska dolina«. 
Sklep št. 296: Občinski svet Občine Vransko sprejema sklep, s katerim pooblašča župana Občine Vransko za 
podpis Pogodbe o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje »Spodnja Savinjska dolina« v 
predloženem besedilu. 
 

Ad8: Obravnava in sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za leto 2009: 
Obrazložitev predloga Programa, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske javne službe - JKP Žalec, poda župan, ki 
občinskemu svetu predlaga, da potrdi predložen predlog sklepa. Program oskrbe s pitno vodo je izdelan na osnovi 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS številka 35/2006) in v skladu z navodili za pripravo programa oskrbe. 
V izdelanem programu so poleg obveznih vsebin, določenih v 28. členu pravilnika, prikazani tudi podrobni 
analitični podatki po posameznih vodovodnih sistemih, ki s pitno vodo oskrbujejo naselja – aglomeracije v občini 
Vransko. Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009 je izdelan v skladu z navodili in predstavlja analitičen pregled 
na področju javne oskrbe s pitno vodo : 

- območje izvajanja dejavnosti, pravne podlage za izvajanje dejavnosti 
- naselja (aglomeracije), ki imajo zagotovljeno javno oskrbo s pitno vodo 

z deležem prebivalstva, prodane količine v letu 2007 
- podatke o vodovodnih sistemih (število, obseg, objekti, vodni viri, prodane količine, dolžine vgrajenih 

cevovodov in strukturi glede na način oskrbe in vgrajene materiale),  
- podatke o zagotavljanju požarne varnosti (hidrantna omrežja) 
- obseg predvidenih investicij v javne vodovode v letu 2009 
- vodne bilance po vodovodnih sistemih (načrt zmanjšanja vodnih izgub) 
- zdravstvena ustreznost in zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo (HACCP) 
- načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov 
- pregled zasebnih vodovodov. 

Glasovanje za sprejem: 10 glasov ZA; 0 glasov proti. 
Sklep št. 297: Občina svet potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009 v obliki in vsebini, kot ga je 
predložil izvajalec javne službe JKP Žalec. 
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Ad9: Obravnava in potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za l. 2009: 
Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS številka 109/2007 in 33/2008 objavilo Pravilnik o nalogah, ki 
se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Pravilnik v 17. členu določa podrobno vsebino programa. Izvajalec javne službe mora pripraviti in 
uskladiti program z občinami v katerih izvaja javno gospodarsko službo in ga posredovati na MOP do 31. 12. 2008.  
Program je izdelan v skladu s Pravilnikom in obsega : 

- območje izvajanja dejavnosti, pravne podlage za izvajanje dejavnosti 
- naselja (aglomeracije), v katerih se izvaja obvezna gospodarska javna služba, z deležem prebivalstva, ki 

mu zagotavljamo storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode 
- podatke o kanalizacijskih sistemih, (dolžine zgrajenih sistemov, količini odvedene in očiščene odpadne 

vode)  
- podatke o komunalnih čistilnih napravah 
- program vzdrževanja objektov in naprav z oceno stroškov 
- obseg predvidenih investicij v javne kanalizacijske sisteme v letu 2009 
- način obveščanja javnosti s predlagano vsebino 

Glasovanje za sprejem: 10 glasov ZA; 0 glasov proti. 
Sklep št. 298: Občina svet potrjuje Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za 
leto 2009 v obliki in vsebini, kot ga je predložil izvajalec javne službe JKP Žalec. 
 

Ad10: Soglasje k predlogu sistemizacije  II. OŠ Žalec: 
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, v nadaljevanju se k razpravi ne priglasi nihče. Glasovanje za 
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 299: Potrdi se predložena sistemizacija II. OŠ Žalec za delovni mesti »voznik IV« in »varuh-negovalec 
V«. 
Ad11: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009: 
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, v nadaljevanju se k razpravi ne priglasi nihče. Glasovanje za 
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA. 
 

Sklep št. 300: Sprejme se sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009: 
Višina  enkratne denarne pomoči novorojencem  v Občini Vransko se za leto 2009 določi v naslednji višini: 

• 132,00 EUR neto  -  1. novorojencu v družini, 

• 221,00 EUR neto  -  2. novorojencu v družini 

• 309,00 EUR neto  -  3. novorojencu v družini 

• 353,00 EUR neto  -  vsakemu naslednjemu novorojencu v družini. 
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu Občine 
Vransko za leto 2009. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2009 dalje do 
sprejema novega. 
 

Ad12: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko 
za leto 2009: 
Po obravnavi predloga sklepa so svetniki z glasovanjem: 10 glasov ZA odločili kot sledi: 
Sklep št. 301: Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko v 
letu 2009  znaša  0,00494 €/m2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2009 
dalje do določitve nove vrednosti točke. 
Ad13: Sklep o začasnem financiranju občine Vransko v letu 2009: 
V kolikor proračun občine za naslednje leto ni sprejet in objavljen  pravočasno, skladno z Zakonom o javnih 
financah župan sprejme sklep o začasnem financiranju ter z njim seznani  občinski svet in nadzorni odbor.  
Sklep 302: Občinski svet in Nadzorni odbor sta se seznanila s Sklepom župana  o začasnem financiranju občine 
Vransko v letu 2008 v predloženem besedilu Sklep o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad14: Sklep razdelitvi finančnih sredstev za dejavnost neprofitnih organizacij, društev, javnih zavodov in 
fundacij v letu 2008: 
Občina Vransko je z Odlokom o proračunu občine za leto 2008 predvidela sofinanciranje dejavnosti posameznih 
društev, združenj, fundacij in ostalih neprofitnih organizacij in zavodov, ki izvajajo programe ali preventivne 
aktivnosti s področja socialnega varstva za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva (invalidi, bolni, zaščita 
družine, delo z odvisniki ipd.), zato se predlaga obravnava in odločanje o predlogu sklepa. 
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V razpravi je bil podan predlog, da se glede na obravnavo Donatorske pogodbe pod tč. 16, predlog pod tč. 1 
umakne iz predloga za glasovanje, društvu pod tč. 6 pa znesek poviša na skupaj 175,00 EUR. Predlog je bil dan na 
glasovanje: 
- za umik toč. 1; 10 glasov ZA; 
- za povišanje zneska društvu Enkolo: 10 glasov ZA; 
- za sprejem predloga sklepa z upoštevanjem sprememb: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 303: Občinski svet občine Vransko sprejema sklep, s katerim se finančna sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti društev in neprofitnih organizacij iz proračuna občine Vransko v letu 2008 planirana na PP 
20049006/07004/412000 dodelijo kot sledi: 

1. Slovensko društvo za celiakijo, Podružnica Celje, v znesku 100,00 EUR; 
2. Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje, v znesku 100,00 EUR; 
3. Društvo gluhih in naglušnih Celje, v znesku 150,00 EUR; 
4. Slovensko društvo Transplant, Ljubljana, v znesku 100,00 EUR; 
5. Športno društvo Enkolo Team 2 simpl, v znesku 175,00 EUR; 
6. Društvo Kala; društvo za boj proti okužbam s HPV in raku materničnega vratu, v znesku 100,00 EUR; 
7. Medobčinsko društvo invalidov Žalec, v znesku 100,00 EUR; 
8. Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske, Celje, v znesku 50,00 EUR. 

 

Ad15: Premoženjsko pravne zadeve:  
Na predlog župana so svetniki obravnavali in skladno s poslovniškimi določili s  tajnim glasovanjem odločali o 
premoženjsko pravni zadevi – odkup zemljišča, ki  je v naravi  asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari grad, nepremičnina 
parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, cesta  v izmeri 928 m2;  
Župan predlaga svetnikom premislek pri odločanju, saj nerešena zadeva lahko povzroči težave tako občini kot 
uporabnikom ceste. V nadaljevanju predlaga imenovanje volilne komisije v sestavi: Jelen Emil, predsednik; Aleš 
Roman, član; Anica Medvešek, članica in poda predlog na glasovanje: 11 glasov ZA., 0 glasov proti. 
Sklep št. 304: Imenuje se Volilna komisija v sestavi:  
Jelen Emil, predsednik; Aleš Roman, član; Anica Medvešek, članica. 
Predsednik VK nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta. Seja je nato prekinjena. 
Volilna komisija opravi štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik poda 
zapisniško ugotovitev glasovanja o predlogu sklepa, po kateri predlog ni prejel potrebne 2/3 večine za sprejem.  
Zaključek: Ugotovi se, da predlog sklepa za odkup zemljišča, ki je v naravi asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari 
grad, nepremičnina parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, cesta v izmeri 928 m2 ni prejel potrebne večine glasov za 
sprejem.  
 

Ad16: Razno: 
16.1. Pogodba o donatorstvu: 
Sabina Predovnik je občanka Občine Vransko in članica Ju-Jitsu kluba Aljesan iz Šempetra, s katerim dosega 
izjemne športne uspehe ter je že nosilka dveh bronastih medalj iz evropskih prvenstev. Za pokritje stroškov 
udeležbe na tekmovanju na svetovnem članskem prvenstvu v Molmo-ju na Švedskem  je za donatorstvo zaprosila 
tudi Občino Vransko. Predlaga se donacija v višini 400,00 EUR. Svetniki so po obravnavi z glasovanjem: 7 glasov ZA, 
0 glasov proti odločili kot sledi: 
Sklep št. 305: Potrdi se Pogodba o donatorstvu, sklenjena med Občino Vransko in Sabino Predovnik, Selo pri 
Vranskem 9, 3305 Vransko v višini 400,00 EUR. 
 

16.2. 9 podpisnikov je županu dne 22. 12. 2008 posredovalo pisni apel glede dela koncesionarke za izvajanje 
zobozdravstvenih storitev otrok in mladine, dr. Majde Gorenjak, dent. med. v ZP Vransko; pričakovali so, da bo 
po že objavljeni kritični obravnavi na občinskem svetu njen odnos in delo z otroki in starši  boljši, pa temu žal 
ni tako, zato pričakujejo ustrezno ukrepanje. 

Zaključek: Apel s prošnjo za nadzor in ustrezno ukrepanje se posreduje vodstvu ZD Žalec, vodji ZP Vransko ter 
Zobozdravstveni zbornici. 
 

16.3. Se seznanili z odgovorom Policije in pristojnega inšpektorata v zadevi nelegalnega bivanja na kmetijski 
površini ob Bolski, ki nista ugotovila nobenih nepravilnosti ali kršitev. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.20. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                                              ŽUPAN: Franc Sušnik 
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OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI 

PREDLOGA » ODLOKA O PRORAČUNU  OBČINE  VRANSKO ZA LETO 2009« 
 

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – pravne in fizične 
osebe in vse neposredne in posredne proračunske porabnike, da je na svoji 15. redni seji  dne 22. decembra 2009  
obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2009«, ter da navedeni 
predlog  Odloka      p o s r e d u j e 
v  javno  obravnavo  na krajevno običajen način do vključno 15. februarja 2009. 
Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:  
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko,  jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-
pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si. Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 15. 2. 2009. 
Predlog odloka, z vsemi predpisanimi sestavinami  je vsem zainteresiranim na vpogled v tajništvu občine v času 
uradnih ur občinske uprave in je objavljen na spletni strani občine www.vransko.si (gradivo za 15. redno 
sejo/proračun 2009)                                               ŽUPAN: Franc Sušnik  
 

 

KRATKA INFORMACIJA O DELOVANJU DRUŽBE ENERGETIKA PROJEKT, D. O. O. 
Družba Energetika projekt, d. o. o. posluje v ogrevalni sezoni 2008/2009 v okviru zastavljenih ciljev. Tehnično 
zagotavlja oskrbo kraja Vransko z potrebno toplotno energijo. V dosedanjem delu sezone izpadov pri oskrbi ni bilo. 
Edini malo večji zastoj je bil dne v nedeljo, 10. 1. 2009, ko se je pojavila napaka na enem kotlu, ki je ni bilo mogoče 
predvideti v okviru rednega vzdrževanja tehnološke opreme. Napako smo s počjo servisa interventno odpravili v 
nočnem času na ponedeljek in zatem smo kotel takoj pustili normalno v obratovanje. Ob tej zaustavitvi smo v 
dopoldanskem času koristili poleg obstoječega kotla na biomaso, ki je obratoval še rezervni vir za ogrevanje, kotel 
na olje. 
Redno vršimo vsa vzdrževalna dela in čiščenje kotlov. Oskrba z biomaso poteka usklajeno. Tudi v nadaljevanju 
sezone pričakujemo nemoteno obratovanje in kakovostno dobavo. Odjemalce na Vranskem tekoče obveščamo o 
predvidenih aktivnostih, ki jih v okviru svojega delovanja načrtujemo. Delovanje kotlarne in s tem celotnega 
sistema daljinskega ogrevanja poteka brez težav, ki bi tako ali drugače vplivale na oskrbo z toplo vodo. 
Lepo pozdravljeni! 

Janez Herodež, direktor 
 

MALA FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA VRANSKO 
 

28. januarja 2009, ob 14. uri je Energetika Vransko, d. o. o. otvorila malo fotonapetostno elektrarno Vransko, ki je 
poskusno obratovala že od decembra 2008. 
Fotonapetostna elektrarna Vransko, katere investitor je podjetje Energetika Vransko, d. o. o. je sestavljena iz treh 
enot, skupne moči 35,29 kW. Prva enota je montirana na strehi poslovnega objekta Energetike Vransko. Na strehi 
poslovnega objekta je montiranih 80 polikristalnih fotonapetostnih modulov. Druga enota fotonapetostne 
elektrarne je montirana na fasadi poslovnega objekta in predstavlja prvo tovrstno elektrarno v Sloveniji. 
Fotonapetostni moduli so montirani na fasadi objekta pod kotom 90°. Fasadni del fotonapetostne elektrarne 
sestoji iz 66 polikristalnih fotonapetostnih modulov. Na parkirišču pred objektom je postavljena tretja enota 
fotonapetostne elektrarne. To je dvoosna sledilna naprava, sestavljena iz 18 monokristalnih silicijevih modulov, 
skupne moči 3,8 kW.  
S postavitvijo sončne elektrarne na poslovnem objektu Energetike Vransko, d. o. o. z močjo 35,29 kW, prispevamo 
k večji izrabi sončne energije v Sloveniji. Zanemarljiv pa tudi ni delež obnovljivih virov energije pri proizvodnji 
električne energije v RS ter posledično prispevek k razvoju domače znanosti industriji opreme za fotonapetostne 
sisteme.  
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OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR 
 

V četrtek, 5. 2. 2009, bo tradicionalni literarni večer, tokrat s pisateljem Primožem Suhodolčanom. 
Prireditev bo v kulturnem domu ob 17.00. 

 

ŠPORT NAS POVEZUJE 
Prvi januarski petek je bil na Osnovni šoli Vransko - Tabor nekaj posebnega.  
Učitelji so se odločili, da pozovejo devetošolce na tekmo odbojke. Učenci so sprejeli izziv in že dan prej začeli z 
organiziranjem svoje ekipe. Tekma se je odvijala v času petkovega glavnega odmora, ki je bil prav za ta namen 
nekoliko podaljšan. V  športni dvorani Vrana so se zbrali vsi učenci od prvega do devetega razreda, pa tudi vsi 
učitelji. Izkazali so se kot zelo dobri navijači in so z navdušenjem spremljali res napeto igro. Devetošolci so igrali 
zelo borbeno, vendar so na koncu morali priznati premoč ekipi učiteljev.  
Ob koncu je ravnateljica Majda Pikl obljubila, da se bo tovrsten dogodek zagotovo še ponovil, le da bo na 
programu še kakšna druga športna panoga. Učenci so prejeli praktične nagrade, ki jih je za njihov pogum in 
športno merjenje moči prispeval župan Občine Vransko Franc Sušnik. 
                                        Polona Učakar 
˝APARAT NI ZA VSAK ODPAD˝ 
Učenci Osnovne šole Vransko - Tabor sodelujejo v akciji ˝Aparat ni za vsak odpad˝, ki jo organizira družba ZEOS. V 
okviru te akcije učenci zbirajo odpadno elektronsko opremo. Vsak dan lahko v šolo prinesejo uničene, 
poškodovane mobitele, MP3, manjše gospodinjske aparate (fene, brivnike, palične mešalnike ...) in uničene 
igrače, ki delujejo na baterije oziroma elektriko. Od 9. do 13. februarja 2009 bo potekala zbiralna akcija večjih 
aparatov. V tem času lahko v šolo pripeljete vso poškodovano, uničeno računalniško opremo in druge manjše 
gospodinjske aparate (monitorji, računalniki, manjše pečice, mikrovalovke, TV, ipd). V tem času bomo zbirali tudi 
odpadne sijalke in odpadne varčne sijalke. Enaka akcija bo potekala tudi v mesecu marcu, in sicer od 16. do 20. 
marca 2009. 20. 3. 2009 bo pred šolo stal zabojnik. Na ta dan lahko starši in ostali krajani pripeljete pred šolo 
večje stvari (hladilniki, štedilniki, pralni stroji ...) Dne 20. 3. 2009 se akcija zaključi. Od tega datuma naprej ne bo 
več možno nositi nobene elektronske opreme v šolo. 
Učenci naše šole z akcijo sodelujejo tudi v nagradni igri. Podjetje Zeos bo izbralo 3 šole, ki bodo zbrale največ 
kosov odpadne embalaže na učenca. Najboljši razred na šoli bo dobil nagradni izlet v Postonjsko jamo. Pomagajte 
učencem, da bodo pri akciji čim uspešnejši. 
          Ekokoordinatorica: Polona Vodičar 
 

VRTEC VRANSKO - TABOR je vključen v projekt PASAVČEK. V okviru tega projekta prireja v torek, 10. 2. 2009, ob 
17. uri prireditev z naslovom, "PELJI ME VARNO". Na prireditvi se bodo predstavile vse skupine vrtca, ki so se 
pripravljale in učile o pomembnosti varne vožnje otrok v avtomobilu. V prireditev je vključen tudi praktični prikaz 
varne vožnje, pravilnega nameščanja avtosedežev in pravilnega pripenjanja varnostnega pasu otrokom.    
Vljudno vabljeni! 
                      Maja Jerman 
 

 

 

KK  VRANI  VRANSKO (www.kkvrani.net) 
V januarju 2009 smo košarkarji pričeli z drugim delom sezone. Po prvih osmih krogih smo na odmor odšli s prvim 
mestom na lestvici, že v prvi tekmi po praznikih pa smo ga izgubili. Presenetili so nas Nazarčani, katere smo na 
uvodni tekmi v domači dvorani brez težav odpravili s 27-imi točkami razlike. Tokrat pa so imeli prednost domačega 
igrišča in ga s pridom izkoristili ter nas v precej nervozni tekmi premagali. Nato smo odigrali še dve tekmi: proti 
Kranjski gori smo slavili z visoko razliko, v domači tekmi proti Ivančni Gorici pa smo se morali precej potruditi- na 
koncu smo zmagali z rezultatom 84:78. To je bila tudi prva domača tekma po premoru. 
V klubu smo zelo veseli številčne publike, ki nas je prišla spodbujat, saj so nam olajšali delo na parketu. Eden izmed 
razlogov, da v petih tekmah na domačem igrišču ne poznamo poraza, so zagotovo lepo napolnjene tribune 
dvorane na Vranskem. Upamo, da lahko v preostalih treh domačih tekmah pričakujemo podoben odziv gledalcev. 
Uspešno poteka tudi delo z mladimi košarkarji in košarkaricami, v bližnji prihodnosti pa načrtujemo tudi kakšno 
prijateljsko tekmo, ki bi še bolj popestrila dogajanje pod koši Vranskega. Vabljeni torej vsi osnovnošolci in 
osnovnošolke na treninge košarke: 
Ponedeljek: 14.30-16.00 

Petek:           15.00-16.00 
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Lestvica po 12. krogu 3. SKL - skupina CENTER: 
 

Mesto Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Koš razlika Točke 

1. Nazarje 11 10 1 +138 21 

2. Vrani Vransko 11 9 2 +140 20 

3. Šenčur CPKR 11 8 3 +113 19 

4. Utrip Trzin 10 7 3 +100 17 

5. Ivančna Gorica 11 4 7 +20 15 

6. Krvavec Meteor 10 5 5 -20 15 

7. Gorenja vas 10 4 6 -7 14 

8. Žiri 11 1 10 -159 12 

9. Kranjska gora 11 0 11 -325 11 
 

Preostale tekme v sezoni 2008/2009 (tekme kjer smo Vrani Vransko napisani na prvem mestu, bodo potekale v 
domači dvorani ob 19. uri). Vljudno vabljeni! 
 

Vrani Vransko : Žiri   -   7. februar 2009 
Šenčur CPKR mladi : Vrani Vransko   -   14. februar 2009 

Vrani Vransko : Utrip Trzin   -   28. februar 2009 
Krvavec Meteor : Vrani Vransko   -   7. marec 2009 

Vrani Vransko : Gorenja vas   -   14. marec 2009 
                                                                   Žan Ocvirk  

 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO S FIT - aerobika v Športni dvorani Vransko 
 

PONEDELJEK: 
TNZ: (trebuh, noge, zadnjica): 19.00-20.00                        STEP AER.+TNZ AER.: 20.15-21.15 

TOREK: 
AEROBIKA 50+: 18.00-19.00                        STEP AEROBIKA.: 19.15-20.15 

SREDA: 
KLASIČNA AER.+TNZ (trebuh, noge, zadnjica): 19.00-20.00 

 

ČETRTEK: 
PILATES: 19.00-20.00               PILATES: 20.15-21.15 

 

                                   Informacije: 041 204 325 
 

 

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
 
 

POČITNIŠKI TEČAJ SMUČANJA ALI BORDANJA NA GOLTEH 
 

V zimskih počitnicah od 16. 2. 2009 do 20. 2. 2009 organiziramo prevoz in tečaj smučanja ali 
bordanja na Golteh za osnovnošolce.  
Cena je 160 EUR. V ceno je vključen prevoz, dopoldanska smučarska karta, 15 urni tečaj in 
topel napitek. Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00. 
Odhod z Vranskega ob 7.00. Prihod ob 13.30.  
 

Prijave zbiramo do 8. 2. 2009 v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v Športni 
dvorani Vransko ali po telefonu 041 238 749 ali 03 703 12 10. 

 
 

 

SMUČANJE v TURRACHER HOEHE 
 

V soboto, 28. 2. 2009 ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet iz Vranskega v smučarsko središče 
TURRACHER HOEHE (1.400 m - 2.205 m). 
Cena na osebo: odrasli/mladina: 39 EUR, otroci (1994-2002): 26 EUR. 
Prijave zbiramo do 20. 2. 2008. Resnost prijave je plačilo rezervacije. 
Prijave in informacije: v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v Športni dvorani Vransko ali po 
telefonu: 041 238 749, 03 703 12 10 
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ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
 

Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka 

vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite 

nam, da vam priskočimo na pomoč. Da priskočimo in to s »športno zabavo« za rojstni 

dan! 

Prijave in informacije: v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko  
v Športni dvorani Vransko ali po telefonu: 041 238 749, 03 703 12 10 

 
 

 

 

IZ KULTURNE PONUDBE … 
Abonmajski program za sezono 2008/2009 se je prelevil v drugo polovico. Vse prireditve so zelo dobro obiskane, za 
kar se vsem obiskovalcem iskreno zahvaljujemo. Ker ves čas stremimo k izboljšanju naše ponudbe, smo se odločili 
organizirati oglede prireditev tudi izven domačega kraja. Tako smo se v petek,  23. januarja prvič skupinsko podali v 
Cankarjev dom v Ljubljano na ogled opere ruskega skladatelja Aleksandra P. Borodina KNEZ IGOR. Glede na želje 
občanov smo tudi vnaprej pripravljeni organizirati oglede raznih koncertov in predstav v večjih koncertno-
gledaliških hišah. Veseli bomo tudi vaših predlogov. Te nam lahko zaupate v pisarni ZKTŠ  v Športni dvorani ali na 
tel. št. 703 12 11.  
Vsem udeležencem prvega skupinskega ogleda pa se še enkrat zahvaljujemo za udeležbo in dobro družbo.  
 

VABIMO VAS  

 
 

Kulturni dom Vransko 

sobota, 14. 2. 2009, ob 19.30 

          ZA ABONMA IN IZVEN 

 

 

KONCERT TEREZE KESOVIJA 
 

petek, 13. marca 2009, ob 20. uri v Športni dvorani Vransko. 
 

Vstopnice lahko kupite v predprodaji do 10. 3. 2009 v pisarni ZKTŠ Vransko, TIC Žalec in v vseh Brglezovih 
trgovinah po 15,00 EUR, od 11. 3. dalje in na dan koncerta pa po 20,00 EUR.  
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Občinska knjižnica Vransko 

 

|torek in petek 12-18, sobota 8-12| 
|tel.: 03 703 12 80 |e-mail: skvransko@zal.sik.si| 

 

„BRANJE SE SPLAČA“ 
Ponudba gradiva še širi iz meseca v mesec, kar dokazuje tudi zgornji seznam, zato vabimo k vpisu  nove člene. Naj 
bo kulturni praznik spodbuda za začetek nekaj novega v vašem življenju, postanite bralec. Vabljeni v veliko družino 
ljubiteljev knjig. 
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Spoštovani bralci in ostali občani, 
ob slovenskem kulturnem prazniku vas v Občinski knjižnici Vransko, v sodelovanju z ZKTŠ Vransko, vabimo na 
naslednje prireditve: 
četrtek, 5. 2. 2009, ob 18. uri     - LJUDSKO IZROČILO VRANSKEGA IN OKOLICE, predavanje prof. Dušice Kunaver   

         - OTVORITEV STROKOVNEGA ODDELKA ZA ODRASLE  
sobota, 7. 2. 2009, po proslavi     - OTVORITEV RAZSTAVE GRAD ŽOVNEK  

 

NOVOSTI 
 

ODRASLI  
LEKSIKONI DUDEN: BIOLOGIJA, RASTLINE, 
GEOGRAFIJA , FIZIKA, KEMIJA , 
MATEMATIKA, ŽIVALI, ZGODOVINA 
B. Greene: ČUDOVITO VESOLJE 
V. Grmič: NE POZABIMO 
I. Cvikl: ENERGIJA KOZMOSA 
POZDRAVI IZ VRANSKEGA V SLIKAH 1 
V. Pukl: MONOGRAFIJA POLZELE 
O. Figes: NATAŠIN PLES 
G. Vojnovič: ČEFURJI, RAUS! 
ČLOVEK – velika ilustrirana enciklopedija 
F. Brglez: KEKČEVI IZLETI 
A. Praznik: PLANINSKI IZLETI ZA 4 LETNE 
ČASE 
J. Sasson: MAJADA 
R. Saviano: GOMORA 
J. Krakauer: V DIVJINI 
G. Musso: BOŠ ČAKAL NAME? 
P. Coelho: ENAJST MINUT 
P. Coelho: BRIDA 
B. Švigelj – M.: COCO DIAS ALI ZLATA 
VRATA 
E. Guevara: MOTORISTOV DNEVNIK 
E. Bey: ALI IN NINO 
N. Maurer: NA TVOJO KOŽO PIŠEM SVOJE 
VERZE 
M. Kačič: PRIGODNICE 
D. Zajc: V BELO 
LJUBI MAMI 
E. GILBERT: JEJ, MOLI, LJUBI 
J. Harris: ČOKOLADA 
J.  Street – Porter: ŽIVLJENJE JE ZA 
POP***IT PREKRATKO 

G. R. R. Martin: IGRA PRESTOLOV - I. 
G. R. R. Martin: SPOPAD KRALJEV  -II. 
C. Sagan: SVET DEMONOV 
G. Faletti: JAZ UBIJAM 
T. Bradberry: ČUSTVENA INTELIGENCA 
S. Granda: MALA ZGODOVINA SLOVENIJE 
F. Štiblar: SVETOVNA KRIZA IN SLOVENCI 
V. Petrovčič: 70 NAJBOLJŠIH RECEPTOV ZA 
HUJŠANJE 
D. Muliar: FITNES HRANA 
A. Karmel: VELIKA PAPARICA ZA MALE 
PAPAVČKE   
N. Barbarič: LITERARNE ZGODBE IZ 
SVETOVNE  KNJIŽEVNOSTI 
P. Trubar: ABECEDNIK (1550)                 
V. Nussdorfer: ABECEDA ŽIVLJENJA 
I. Cerar: PRAVLJIČNE POTI SLOVENIJE 
PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE 
E. Estivill: Spi, dete, spi 
R. Kos: MOJSTROVINE IZ PAPIRJA 
R. Kos: USTVARJAJMO Z NARAVNIMI 
MATERIALI 
J. Juul: TO SEM JAZ! KDO SI PA TI? 
MESTO ŽALEC – NJEGOVE ULICE, CESTE IN 
TRGA 
VESOLJE – velika ilustrirana enciklopedija 

DVD 
SREČNO KNAPI, dokumentarni film 
FRIDERIK ŠIRCA – RISTO SAVIN 
K. Rustja: RUDNIŠKA ŽELEZNICA ŽALEC – 
ZABUKOVICA; RESNICA O SLADKORJU 
J. Garwood: RAZKOŠJE ČASTI 
L. Corva: GLAMUR S POPUSTOM 
T. Mahkovic: STRAŽAR 

OTROCI  
H. C. Andersen: SNEŽNA KRALJICA 
H. C. Andersen: GRDI RAČEK 
K. Chapman: FIFIJINE ZABAVNE 
ZGODBE 
K. Chapman: ZABAVAJ SE S FIFI 
B. Weninger: OTROK JE OTROK 
S. Smallman: OVČKA, KI JE PRIŠLA 
NA  VEČERJO 
M. A. Vidmar: MODRO PIŠČE 
B. Weninger: ANGELČEK, MEDVED 
IN OKROGLA LUNA 
S. Mackey: MIKI 
I. Knight: DOBIL SEM SESTRICO 
M. Smith: ČLOVEŠKO TELO 
P. Suhodolčan: MAKS PA  SANJA 
M. Hof: MAJHNA MOŽNOST 
D. Muck: ANICA IN POČITNICE 
F. Simon: GROZNI GAŠPER OROPA 
BANKO 
F. Simon: NE BODI GROZEN, 
GAŠPER! 
F. Simon: GROZNI GAŠPER IN 
STRAŠLJIVI SNEŽAK 
I. Duša: SEKSIKON 
P. Mcdonnell: NAJLEPŠE DARILO 
M. ZOREC (ur.): ZAZIBANKE 
P. Waechter: JAZ 
G. van Genechten: VELIKA KNJIGA 
O KAHLICI   
J. K. Rowling: PRINC MEŠANE KRVI  
E. Škofič – Maurer: MISLIM, DA TE 
BOM KAR POLJUBIL 

 

 


