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OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VRANSKO
PROGRAM PRIREDITEV:
PETEK, 8. 5. 2009

SOBOTA, 16. 5. 2009

20.00 Športna dvorana Vransko
USPEŠNICE SLOVENSKEGA OKTETA

10.00 Center varne vožnje Vransko
SREČANJE VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJO
10.00 Kulturni dom Vransko
PREMIERA ŽOGICE NOGICE, »MINI ODER«
V SODELOVANJU Z ZKTŠ VRANSKO

ČETRTEK, 14. 5. 2009
19.30 Občinska knjižnica Vransko
IZVIRI – OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL
METKE LIPNIK, roj. Cencelj

15.00 Zahomce
OTVORITEV CEST ZAHOMCE

PETEK, 15. 5. 2009

NEDELJA, 17. 5. 2009

10.00–13.00 Energetika Vransko
EVROPSKI SONČNI DNEVI
DAN ODPRTIH VRAT

10.30 Cerkev na Taboru
FLORJANOVA MAŠA

Center varne vožnje Vransko
DAN ODPRTIH VRAT

SOBOTA, 23. 5. 2009
10.00 Zunanja igrišča Ločica, Vransko, Prekopa
VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI DROGI

16.00 IZBOR NAJ ŽUPANA SAVINJSKE DOLINE V
VARNI VOŽNJI

20.00 Športna dvorana Vransko
PRIREDITEV OB 40. OBLETNICI DELOVANJA
PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO

18.00 SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRANSKO S PODELITVIJO PRIZNANJ
19.00 URADNA OTVORITEV IN BLAGOSLOV
RESTAVRACIJE PRI LISJAKU TER POGOSTITEV IN
ZABAVA Z GLASBENO SKUPINO ˝ZAKA PA NE˝
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v sredo, 22. aprila 2009, ob 20. uri v predavalnici
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66.
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku)
- člani Občinskega sveta ob 20. uri: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Ivan
Bervar, Vladimir Reberšek, Maja Jerman in Andrej Semprimožnik; Občina Vransko: Franc Sušnik župan; OU: Jadranka Kramar,
Petra Slatinšek, Marija Jerman in Rudi Pušnik; opravičeno odsotni člani obč. sveta: Marjan Pečovnik.
Ostali prisotni: Nadzorni odbor: Marija Jug, Peter Praprotnik in Janez Lencl; Simbio Celje: Karo Janez, tehnični vodja; JKP Žalec:
Matjaž Zakonjšek, direktor in Igor Glušič; OŠ Vransko – Tabor: Majda Pikl, ravnateljica; društva: KD Vransko: Damijana
Podbregar; OO RK Vransko: Milena Černe in Vika Čulk; PD Vransko: Anton Sitar; politične stranke: OO SD Vransko: Miran
Hrastovec, predsednik; zainteresirana javnost: Anton Maček in Marija Maček; sredstva javnega obveščanja .
Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 10 od 11 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog za dopolnitev oz. razširitev predlaganega dnevnega reda kot sledi:
- za dosedanjo 8. točko predlaga uvrstitev nove dodatne točke 9:
- odločanje o sodelovanju Občine Vransko pri projektu: gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskega omrežja v
občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače;
- dosedanja točka 9 tako postane točka 10, kateri se doda obravnava vloge PGD Čeplje-Prekopa-Stopnik za finančno pomoč;
- točka Razno postane točka 11.
Predlog dopolnitev in razširitev obrazloži, nato odpre razpravo. Pripomb na predlog z obrazložitvijo ni, zato svetniki pristopijo
h glasovanju:
- za sprejem in potrditev predlagane dopolnitve in razširitve dnevnega reda: 10 glasov ZA;
- za sprejem dnevnega reda v celoti: 10 glasov ZA.
Na podlagi rezultatov glasovanja je bil sprejet
Sklep št. 320: Sprejmejo se predlagane dopolnitve in razširitve dnevnega reda 17. redne seje.
Sklep št. 321: Soglasno se sprejme naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 2. 3. 2009
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008 - 1. obravnava
4. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Vransko - 1. obravnava
5. Oskrba s pitno vodo
5.1. Obravnava vloge za sofinanciranje obnove vodovoda Brvar-Dežman
5.2. Poročilo o opravljenih laboratorijskih preiskavah odvzetih vzorcev pitne vode iz lokalnih vodovodov v občini Vransko
6. Imenovanja in priznanja
6.1. Priznanja občine Vransko za leto 2008
6.2. Imenovanje Sosveta za varnost občanov
7. Premoženjsko pravne zadeve
8. Obravnava poročil o poslovanju društev za leto 2008, ki se financirajo iz proračuna občine
9. Pristop Občine Vransko h gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskega omrežja v občinah Mozirje, Gornji
Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače;
10. Obravnava ostalih vlog
11. Razno
Ad1: Pripomb na predložen zapisnik 16. redne seje ni bilo, zato so svetniki glasovali o potrditvi zapisnika v predloženem
besedilu: glasovanje: 10 glasov ZA, 0 glasov proti.
Sklep št. 322: Soglasno se potrdita zapisnik 16. redne seje z dne 2. 3. 2009 in v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
Občinski svet se je seznanil s pisnim odgovorom občinske uprave na postavljena vprašanja in pobude iz prejšnje seje in pisnim
odgovorom koncesionarke za zobozdravstvene storitve otrok in mladine, ge. Majde Gorenjak.
Nove pobude in vprašanja svetnikov:
- Vladimir Rančigaj – ureditev povezovalne javne poti od Mačka in za igriščem do priključka na LC Prapreče;
Delni odgovor poda župan, pisni odgovor pripravi občinska uprava do naslednje seje.
Zaključek: Pisni odgovor na zastavljeno vprašanje oz. pobudo pripravi občinska uprava do naslednje seje občinskega sveta.
Ad3: Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008:
Župan po uvodni obrazložitvi predloga odloka predlaga, da občinski svet na današnji seji sprejme naslednje predloge sklepov:
- Sprejme se predlog odloka v 1. branju;
- Predlog odloka se posreduje v eno mesečno javno obravnavo na krajevno običajen način.
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Župan Občinski svet tudi seznani z odločitvijo, da zaradi nujnosti znižanja stroškov poslovanja občina zaključni račun za leto
2008 izjemoma ne bo dala revidirati. Sledi podrobna obrazložitev zaključnega računa računovodje gdč. Slatinšek, nato župan
pozove k razpravi. Nihče se ne priglasi k besedi, zato župan predlaga glasovanje za sprejem predlogov sklepov:
- za sprejem predloga odloka : 10 glasov ZA;
- za posredovanje predloga odloka v eno mesečno javno obravnavo: 10 glasov ZA.
Sklep št. 323: Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008 v predloženem besedilu v 1. branju.
Sklep št. 324: Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008 sprejet v 1. branju se posreduje v eno
mesečno javno obravnavo na krajevno običajen način (splet, oglasna deska, obvestilo v Informatorju in je na vpogled na
sedežu občine v času uradnih ur občinske uprave).
Ad4: Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Vransko:
Uvodno obrazložitev ter namen sprejetja predloga odloka podata župan in Marija Jerman, v nadaljevanju pa obrazložitev poda
tudi predstavnik izvajalca storitev družbe Simbio Celje, g. Janez Karo. Po obrazložitvah in predstaviti predloga odloka župan
pozove k razpravi, vendar le te ni bilo. Svetniki pristopijo h glasovanju o predloženih predlogih sklepov:
- za sprejem predloga odloka v 1. branju: 10 glasov ZA;
- za posredovanje predloga odloka v eno mesečno javno obravnavo : 10 glasov ZA.
Sklep št. 325: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Vransko v 1. branju.
Sklep št. 326: Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Vransko sprejet v 1. branju se posreduje v eno mesečno javno obravnavo na krajevno običajen način
(splet, oglasna deska, obvestilo v Informatorju in je na vpogled na sedežu občine v času uradnih ur občinske uprave).
Ad5: Oskrba s pitno vodo:
5.1. Po obravnavi vloge za sofinanciranje obnove vodovoda g. Ivana Brvarja, Zaplanina 21, p. Trojane z dne 7. 4. 2009 in
obrazložitvi ge. Marije Jerman je bilo opravljeno glasovanje o predloženem predlogu sklepa: 10 glasov ZA.
Sklep št. 327: Občinski svet občine Vransko soglaša, da se za potrebe celovite oskrbe s pitno vodo za družini Ivana Bervarja,
Zaplanina 21 in Janeza Dežmana iz Zaplanine, p. Trojane, ugodi vlogi in potrdi sofinanciranje obnove individualnega
vodovoda iz proračuna občine Vransko v višini 1.250,00 EUR po predloženi idejni zasnovi.
Po obrazložitvi poročila o opravljenih laboratorijskih preiskavah odvzetih vzorcev pitne vode iz lokalnih vodovodov v občini
Vransko in sprejetih preventivnih ukrepih občine za določene lokalne vodovode, ki sta jih podala župan in Marija Jerman, sta
stanje in predloge za strokovno ravnanje občine na področju te problematike podala še predstavnika Javnega komunalnega
podjetja Žalec, g. Zakonjšek in g. Glušič. Iz rezultatov analiz izhaja, da voda v okviru izvršenih kemijskih preiskav ustreza
zahtevam Pravilnika o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04,26/06, 92/06), medtem ko rezultati mikrobioloških preiskav izkazujejo
neustrezno kvaliteto pitne vode glede na zahteve pravilnika. Tako je občina za lokalne vodovode Jeronim – Merinca, Vologa –
Kale in Klance sprejela in javnost obvestila o ukrepu obveznega prekuhavanja do preklica. V razpravi so nato sodelovali še Ivan
Kokovnik, Andrej Semprimožnik, Vlado Rančigaj, Aleš Roman in Ivan Bervar.
Zaključek: Svetniki so se seznanili z rezultati analiz vzorcev pitne vode iz 8 lokalnih vodovodov na območju Občine Vransko
in sprejetih preventivnih ukrepih, ki jih je na osnovi zakonskih pooblastil in predloga stroke sprejela Občina Vransko ter z
njimi z javnim obvestilom (Radio Goldi in spletna stran občine www.vransko.si) seznanila javnost in uporabnike.
Ad6: Imenovanja in priznanja:
6.1.
Priznanja Občine Vransko za leto 2008:
Na objavljen razpis o pogojih in rokih dajanja predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2008 v Občinskem
Informatorju in spletnih straneh občine, Občina Vransko ni prejela nobenega predloga, zato je na pisni predlog župana, vložen
pred pričetkom seje, občinski svet predlog župana sprejel v obravnavo in po njej z glasovanjem: 8 glasov ZA; 0 glasov proti,
odločil kot sledi:
Sklep št. 328: Občinski svet Občine Vransko za dosežke v letu 2008 podeljuje priznanja naslednjim dobitnikom:
1.0
GRB
1.1. Prof. Janko KRIŽNIK - za življenjsko delo na področju športa in publicistike
1.2. Barbara RAMŠAK - za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja
2.0

PLAKETA

2.1. AIDA, d. o. o., g. Ivo BRECL, Prekopa 3 - za dosežke na področju podjetništva
2.2. GOMARK, d. o. o , g. Ljubo GOSAK, Prekopa 10 b - za dosežke na področju podjetništva
2.3. Ivan IZLAKAR, Franci ČULK in Anton SITAR - ustanovitelji in vseskozi aktivni člani Planinskega društva Vransko
3.0

PRIZNANJE

3.1. Anton FERME, Stopnik 36 b - za vodenje gospodarske komisije PD Vransko in obnovo Planinskega doma na Čreti
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6.2.
Imenovanje Sosveta za varnost občanov:
Na osnovi poziva in prejetih predlogov za imenovanje predstavnikov v Sosvet za varnost občanov občine Vransko so svetniki z
glasovanjem: 10 glasov ZA , potrdili predlog imenovanja in sprejeli naslednji
Sklep št. 329: Za mandatno dobo 4 let se imenuje Sosvet za varnost občanov Občine Vransko v naslednji sestavi:
1. Policijska postaja Žalec - Roman Ocvirk;
2. OŠ Vransko – Tabor - Martina Zupanc-Kuserbanj;
3. Center za socialno delo Žalec - Irena Pražnikar;
4. SPVCP-Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - Gregor Zagoričnik;
5. Gasilsko poveljstvo občine - Vladimir Reberšek;
6. Občina Vransko - Rosita Papinutti;
7. Zavod sv. Rafaela Vransko - Mojca Hrastnik;
8. ZD Žalec, Zdravstvena postaja Vransko - Marta Kos;
9. RS, Upravna enota Žalec - Simona Stantar.
Ad7: Premoženjsko pravne zadeve:
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je na 9. redni seji dne 9. 4. 2009 obravnaval o več
premoženjsko pravnih zadevah, podal pozitivno mnenje k posameznim zadevam in jih posredoval občinskemu svetu v
dokončno odločanje. Predmet obravnave so bile naslednje zadeve:
1. Ponovno odločanje o odkupu zemljišča Stopnik - Anton Maček, parc. št. 665/23, k. o. Prekopa.
2. Odprodaja občinskega stanovanja - vloga Lapuh.
3. Zamenjava stavbnega zemljišča med Občino Vransko in Frančiško Šmit.
4. Odkup zemljišča dela opuščene ceste na Tešovi - vloga Borisa Pikla.
5. Odkup zemljišča dela opuščene ceste na Ločici - vloga Petra Drolca.
6. Odkup oz. zamenjava zemljišča dela opuščene ceste na Kaleh - vloga Martina Slapnika.
7. Menjalna pogodba med Občino Vransko in Dejanom Zorkom.
8. Odprodaja dela zemljišča parc. št. 1304/1, k. o. Ločica lastnikom sosednjih parcel.
Predsednik odbora pozove, da občinski svet pri tokratnem odločanju podpre predlog št. 1 o katerem je odločal že večkrat in
tako zagotovi enakost pred zakonom. Župan nato odpre razpravo, v kateri je Andrej Semprimožnik predlaga, da se predlog
sklepa št. 6 dopolni tako, da se istočasno zamenja tudi zadnji delček ceste (zavoja) za enako površino zavoja pod Tomanom,
last Janeza Kropivška. Predlog je bil sprejet. V nadaljevanju so svetniki skladno s poslovniškimi določili odločali o predlogih
sklepov ter predhodno z glasovanjem: 9 glasov ZA imenovali komisijo za izvedbo tajnega glasovanja kot sledi:
Sklep št. 330: Imenuje se komisija v sestavi: Jelen Emil, predsednik; Vladimir Reberšek, član; Anica Medvešek, članica.
Predsednik komisije nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta. Seja je nato prekinjena. Komisija
opravi štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik poda zapisniško ugotovitev, da predlog
sklepa pod št. 1 ni sprejet, predlogi od št. 2 do vključno 8 pa so bili sprejeti.
Sklep št. 331: Ugotovi se, da predlog sklepa za odkup zemljišča, last Antona in Marije Maček, Vransko 113, ki je v naravi
asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari grad, nepremičnina parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, cesta v izmeri 928 m2, po skupni tržni
vrednosti 33.600 EUR ni bil sprejet.
Sklep št. 332: Odprodajo se tista občinska stanovanja za odkup katerih obstaja interes najemnikov. Odprodaja se izvede v
skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin, občin in Stanovanjskim zakonom.
Sklep št. 333: Začne se postopek za zamenjavo stavbnih zemljišč parc. št. 111/2, k. o. Vransko last Občine Vransko in 373/17,
k. o. Vransko last Frančiške Šmit, Vransko.
Sklep št. 334: Ukine se javno dobro na delu zemljišča parc. št. 816, k. o. Tešova), ki v naravi predstavlja del opuščene ceste
in prične postopek za odprodajo tega dela zemljišča parc. št. 816, k. o. Tešova (sedaj javno dobro), ki v naravi predstavlja
del opuščene ceste, neposrednem mejašu Borisu Piklu.
Sklep št. 335: Ukine se javno dobro na delu zemljišča parc. št. 1307/1, k. o. Ločica, ki v naravi predstavlja del opuščene ceste
in prične postopek za odprodajo tega dela zemljišča Drolc Petru.
Sklep št. 336: Na vlogo Martina Slapnika se prične postopek za zamenjavo dela zemljišča parc. št. 1327/1, k. o. Jeronim
(javno dobro) z delom zemljišča parc. št. 816, k. o. Jeronim, last Aleksandra Slapnika, kjer poteka lokalna cesta Vransko –
Vologa (LC 490112) in zamenja se tudi zadnji del ceste (zavoja) za enako površino zavoja pod Tomanom, last Janeza
Kropivška.
Sklep št. 337: Potrdi se menjalna pogodba in pogodba o ustanovitvi služnosti med Občino Vransko in Dejanom Zorkom in
sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah 1310/5, 1310/4 in 1310/6, k. o. Jeronim in vzpostavitvi javnega dobra na
parceli 31/1, k. o. Jeronim.
Sklep št. 338: Začne se postopek odprodaje javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 1304/1, k. o. Ločica, ki v naravi
predstavlja del opuščene ceste, zainteresiranim lastnikom sosednjih parcel in sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra na
delu zemljišča parc. št. 1304/1 k.o. Ločica, ki je predmet odprodaje.
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Ob takšni odločitvi je predsednik odbora Aleš Roman izrazil mnenje, da je s tem občinski svet izrazil nezaupanje tudi članom
odbora, župan pa je opozoril na možne pravne in druge posledice. Svetnik Ivan Kokovnik se je na podane izjave odzval z
lastnim mnenjem, da je cena zemljišča pod tč. 1 absolutno neprimerna in jo je potrebno prilagoditi ceni kmetijskega zemljišča,
kar je nepremičnina pred asfaltiranjem, ki ga je plačala občina tudi bila, obenem pa opozoril, da bi potem pod istimi pogoji
morali obravnavati vse upravičence - lastnike zemljišč na območju Stopnika, kar pa je po takšni ceni nemogoče realizirati s
proračunskimi sredstvi.
Lastnik nepremičnine Anton Maček svetnikom obrazloži, da je bil zaprošen za izdajo dovoljenja za opravljena dela in ga je tudi
dal, da pa je bilo dogovorjeno, da se zemljišče naknadno odkupi. Povzročeno mu je bilo že dovolj škode, nad odločitvijo
občinskega sveta pa je brez besed.
Ad8: Obravnava poročil o poslovanju društev za leto 2008, ki se financirajo iz proračuna občine:
Svetnikom je bilo v gradivu za sejo predloženo 16 pisnih poročil o poslovanju društev in organizacij, ki so se v letu 2008
financirale ali sofinancirale s proračunskimi sredstvi.
Zaključek: Občinski svet se je seznanil s predloženimi poročili o poslovanju društev v letu 2008.
Ad9: Pristop Občine Vransko h gradnji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskega omrežja v občinah Mozirje, Gornji
Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače (GOŠO):
Uvodno obrazložitev in predstavitev projekta poda župan, v katerem poudari smiselnost pristopa občine Vransko, saj vizija oz.
realizacija projekta prinaša pokritje t. i. sivih lis na območjih občin pristopnic, sredstva pa na javnem razpisu zagotavlja EU in
država prav za območja, kjer ni komercialnega interesa. V občini Vransko imamo po podatkih pristojne direkcije na takšnih
območjih kar cca 450 gospodinjstev, ki bi s tem pridobila možnosti dostopa do svetovnega spleta. Projekt vodi Občina Mozirje
in je ovrednoten cca 6 mio EUR oz. 300 EUR/priključek. Po izgradnji bi bilo omrežje na našem območju last Občine Vransko,
občina pa bi participirala samo sorazmerni delež stroškov priprave dokumentacije. Pooblastilo za delo na projektu za Občino
Vransko je podeljeno podžupanu Andreju Semprimožniku in uslužbencu Rudiju Pušniku.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Aleš Roman, Miran Hrastovec in Andrej Semprimožnik. Nato so svetniki glasovali za
sprejem naslednjih predlogov sklepov:
1. Za pristop Občine Vransko k gradnji in podpis Dogovora o sodelovanju: 10 glasov ZA;
2. Za pooblastitev Občine Mozirje za vodenje potrebnih aktivnosti: 10 glasov ZA;
3. Za uvrstitev projekta oz. investicije za leti 09/10 v Načrt razvojnega programa občine Vransko: 10 glasov ZA.
Sklep št. 339: Občina Vransko pristopa k projektu in soglaša s podpisom Dogovora o sodelovanju pri gradnji odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskega omrežja v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava,
Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače.
Sklep št. 340: Občinski svet daje pooblastilo Občini Mozirje za pripravo potrebnih aktivnosti in vodenje projekta izgradnje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskega omrežja v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno,
Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače.
Sklep št. 341: Občinski svet soglaša, da se v primeru uspešnega kandidiranja na javnem razpisu dopolni Načrt razvojnih
programov Občine Vransko z navedeno investicijo GOŠO za obdobje 2009-2010.
Ad10: Obravnava ostalih vlog:
Po kratki obravnavi in razpravi so svetniki z glasovanjem: 10 glasov ZA sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 342: Občina Vransko prevzema pokroviteljstvo nad proslavo ob 40. obletnici Planinskega društva Vransko, ki bo v
soboto 23. maja 2009, ob 20. uri. V ta namen bo Občina Vransko nakazala Planinskemu društvu Vransko znesek v višini
1000 EUR za pokritje stroškov prireditve.
Sklep št. 343: Gasilski zvezi Žalec se odobri 150,00 EUR kot prispevek Občine Vransko za spominski trak, pripet na nov
prapor veteranov GZ Žalec.
Sklep št. 344: Potrdi se prispevek Občine Vransko v višini 150 EUR + DDV za izvedbo programa prometne varnosti JUMICAR
na OŠ Vransko – Tabor.
Zaključek: O vlogi PGD Prekopa – Čeplje – Stopnik za finančno pomoč pri obnovi strehe na gasilnem domu v Prekopi, ki je
investicijskega značaja, stroški pa niso planirani v proračunu za leto 2009 občinski svet ni odločal, je pa soglašal, da se
vloga odstopi v predhodno obravnavo z zaprosilom za izdajo mnenja Gasilskemu poveljstvu občine.
Ad11 Razno:
- Svetniki so se seznanili s programom prireditev ob občinskemu prazniku v mesecu maju in povabilom župana k čim večji
udeležbi.
- Z informacijo, da je včeraj 22. aprila 2009 ob Mednarodnem Dnevu Zemlje v Stanovski dvorani ljubljanskega gradu potekala
zaključna prireditev akcije z naslovom Zemljo so nam posodili otroci pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
dr. Danila Türka, ki jo že od leta 2006 organizira Agencija RS za okolje v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, kjer
je kot skupni zmagovalec, ki je po mnenju komisije v zadnjem letu za ohranjanje naravnega okolja naredil največ, to
postala OBČINA VRANSKO na predlog dijaka Srednje šole za gradbeništvo iz Šolskega centra Celje, Luka Laznika iz G-3. b
razreda in pod vodstvom mentorice Janje Čuvan. Več informacij na spletni strani http://www.arso.gov.si/novice/ in
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/vseobjave/.
Seja je bila zaključena ob 22.30.
Zapisala: Jadranka Kramar
ŽUPAN: Franc Sušnik
6

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
Zapisnik 9. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je bila 9. aprila 2009, ob 19. uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Prisotni: Aleš Roman (predsednik), Franc Sušnik (župan), Andrej Semprimožnik (podžupan), Valerija Jerman, Vlado Rančigaj,
Bojan Bervar, Rudolf Pušnik (Občina Vransko, zapisnikar) in zainteresirana javnost: Anton Maček, Marija Maček, Frančiška
Šmit, Franc Šmit.
PREDLOG RAZŠIRITVE DNEVNEGA REDA:
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (v nadaljevanju - Odbor) pozdravi vse prisotne
na seji in jih seznani z dnevnim redom. Župan poda predlog za razširitev dnevnega reda s 7. točko - menjalna pogodba med
Občino Vransko in Zorko Dejanom in 8. točko - odprodaja dela zemljišča parc. št. 1304/1, k. o. Ločica zainteresiranim lastnikom
sosednjih parcel. Predlog razširitve dnevnega reda je soglasno sprejet.
DNEVNI RED:
1. Premoženjskopravne zadeve: Ponovno odločanje o odkupu zemljišča Stopnik - Anton Maček, parc. št. 665/23, k. o.
Prekopa.
2. Odprodaja občinskega stanovanja - vloga Lapuh.
3. Zamenjava stavbnega zemljišča med Občino Vransko in Frančiško Šmit.
4. Odkup zemljišča dela opuščene ceste na Tešovi - vloga Borisa Pikla.
5. Odkup zemljišča dela opuščene ceste na Ločici - vloga Petra Drolca.
6. Odkup zemljišča dela opuščene ceste na Kaleh - vloga Martina Slapnika.
7. Menjalna pogodba med Občino Vransko in Dejanom Zorkom.
8. Odprodaja dela zemljišča parc. št. 1304/1, k. o. Ločica lastnikom sosednjih parcel.
9. Razno.
Ad 1) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da se sprejme zadnja cenitev zemljišča parc. št. 665/23, k. o. Prekopa (z dne
10. 3. 2009).
Ad 2) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu sprejem načelnega sklepa, da se odprodajo tista občinska stanovanja, kjer
obstaja interes imetnikov stanovanjske pravice in sicer po določilih Stanovanjskega zakona in Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ad 3) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da se začne postopek za zamenjavo stavbnih zemljišč 111/2, k. o. Vransko
(lastnik Občina Vransko) in 373/17, k. o. Vransko (lastnik Šmit Frančiška).
Ad 4) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da se začne postopek ukinitve in odprodaje javnega dobra na zemljišču parc.
št., 816, k. o. Tešova.
Ad 5) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da se začne postopek odprodaje dela zemljišča parc. št. 1307/1, k. o. Ločica.
Ad 6) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da se začne postopek za zamenjavo zemljišč na Kaleh (del zemljišča parc. št.
1327/1 in obstoječe ceste). Andrej Semprimožnik tekom razprave opozori, da je za del predmetne parcele zainteresiran tudi
Janez Kropivšek, Jeronim 32.
Ad 7) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da potrdi menjalno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi služnosti med Občino
Vransko in Dejanom Zorkom in sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah št. 1310/5, 1310/4 in 1310/6, k. o. Jeronim in
vzpostavitev javnega dobra na parceli 31/1, k. o. Jeronim.
Ad 8) SKLEP: Odbor predlaga občinskemu svetu, da začne postopek za odprodajo javnega dobra – zemljišča parc. št. 1304/1, k.
o. Ločica zainteresiranim lastnikom sosednjih parcel.
Ad 9) Župan seznani Odbor s pričetkom javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN Podgrad (14. 4. 2009).
Seja je bila zaključena ob 20.20.
Zapisal: Rudolf Pušnik

Predsednik odbora: Aleš Roman

OBVESTILO
V mesecu marcu je občina Vransko pri pooblaščenem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje naročila odvzem in analizo vzorcev
pitne vode na lokalnih vodovodih.
Iz rezultatov analiz izhaja, da voda v okviru izvršenih kemijskih preiskav ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi (UL RS, št.
19/04, 35/04,26/06, 92/06), medtem ko rezultati mikrobioloških preiskav izkazujejo neustrezno kvaliteto pitne vode glede na
zahteve Pravilnika. Zato se predlaga, da se na vseh lokalnih vodovodih (Stopnik, Selo, Ločica, Zaplanina, Limovce1, Limovce2,
Klance, Merinca ter Vologa in Kale) izvrši mehansko čiščenje in dezinfekcija vodovodnih objektov ter izpiranje celotnega
sistema za oskrbo s pitno vodo. Po sanaciji se opravi ponovno kontrolno vzorčenje.
Na lokalnih vodovodih Klance, Merinca ter Vologa in Kale se svetuje za pitje prekuhavanje vode do preklica.
Rezultati analiz pitne vode iz zgoraj citiranih lokalnih vodovodov so v času uradnih ur na ogled na sedežu Občine Vransko.
ŽUPAN: Franc Sušnik
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ZEMLJO SO NAM POSODILI OTROCI
Občina Vransko skupni zmagovalec akcije Zemljo so nam posodili otroci Srednja šola za gradbeništvo ponovno nominirala zmagovalca
V četrtek, 22. aprila, je ob Mednarodnem Dnevu Zemlje v Stanovski dvorani ljubljanskega gradu potekala zaključna
prireditev akcije z naslovom Zemljo so nam posodili otroci pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije
dr. Danila Türka.
Akcijo že od leta 2006 organizira Agencija RS za okolje v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, letos pa
je k akciji pristopilo rekordno število osnovnih in srednjih šol (skupno 54 šol). V okviru trimesečnih aktivnosti so
učenci višjih razredov osnovnih in dijaki srednjih šol opazovali svoje okolje, podjetja in posameznike v njem ter
izbrali tistega, ki je po njihovi oceni najbolj prispeval k varovanju in ohranjanju našega okolja kot čistega, zdravega
in človeku prijaznega. Prispele nominacije (prispelo je rekordnih 75 nominacij) je ocenila komisija, ki so jo
sestavljali tako strokovnjaki s področja okoljevarstva, kot tudi dijaki. Izbrala je najboljše v naslednjih kategorijah:
»Neobremenjevanje zemlje«, »Kakovosten odnos do voda«, »Ohranjanje čistega zraka«, »Ozaveščanje javnosti«,
»Najbolj aktivna šola« in »Najboljši izdelek nominacije«.
Poleg teh nagrad so razglasili tudi skupnega zmagovalca, ki je po mnenju komisije v zadnjem letu za ohranjanje
naravnega okolja, ne glede na kategorijo nominacije, storil največ. To je postala Občina Vransko, ki jo je predlagal
dijak Srednje šole za gradbeništvo iz Šolskega centra Celje, Luka Laznik iz G-3. b razreda pod vodstvom mentorice
Janje Čuvan.
Slavnostni govornik na zaključni prireditvi je bil Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, povezoval jo je
igralec Boris Ostan, za glasbo pa je poskrbela progresivna glasbena skupina Terrafolk.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 UPB2, 126/07 in 65/08) in Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07), Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko
objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, prevzamejo obrazec vloge s katerim se
prijavijo na razpis od 5. maja 2009 do vključno 5. junija 2009, v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Vransko, na
naslovu Vransko 59, Vransko ali ga stiskajo s spletne strani Občine Vransko, kjer se nahaja na naslovni strani in pod rubriko
"razpisi". Prosilci vložijo vloge na enotnem obrazcu.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal od 5. maja 2009 do vključno 5. junija 2009 v času uradnih
ur. Prosilci lahko oddajo vloge v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Vransko, na naslovu Vransko 59, Vransko ali jih
pošljejo priporočeno po pošti.
V času razpisa je na voljo eno dvosobno stanovanje.
ŽUPAN: Franc Sušnik

NOGOMETNI KLUB VRANSKO - NOGOMETNA SEZONA V POLNEM TEKU
Tekmovanja v nogometnih ligah Medobčinske nogometne zveze Celje so na vrhuncu, zato imamo tudi v NK KIV Vransko natrpan
urnik, saj si tekme sledijo ena za drugo, zaradi različnih prestavitev so tekme na sporedu tudi med tednom.
Naša najmlajša selekcija U-10, v sklopu katere poteka tudi ločena vadba otrok, starih od 6 do 8 let, še naprej uspešno nastopa,
saj fantje ne poznajo poraza. Na veselje vseh, pa smo v dogovoru z nogometno šolo Mali Šampion iz Celja, uspeli pridobiti fante
iz sosednjih šol, Tabor, Prebold, Braslovče, tako da ima sedaj selekcija U10 kompletno ekipo – dva moštva. To je seveda velikega
pomena za nadaljnji razvoj nogometa na Vranskem, saj je veliko otrok z Vranskega, ki so bili člani naših najmlajših (uspešnih)
ekip, nerazumljivo kar sredi sezone prenehalo z obiskovanjem treningov, kar nam seveda povzroča veliko preglavic pri
zagotavljanju ekip predvsem v selekcijah U12 in U14.
Kot sem že nekajkrat omenil, smo se s strani NZS in MNZ Celje dolžni držati določenih pravil, v nasprotnem sledijo visoke
denarne in točkovne kazni, ki jih je potrebno poravnati, če želiš nadaljevati tekmovanje.
Drugače pa naše starejše selekcije U16, U18 in seveda člani uspešno nastopajo in se borijo za vrh lestvice v svojih kategorijah.
Selekcija U16 – kadeti se bori za osvojitev drugega mesta, problem pa nastaja pri zagotavljanju kompletne ekipe, saj različne
odsotnosti zaradi šolskih obveznosti, poškodb in nenazadnje prejetih kartonov preprečujejo, da bi z najmočnejšo postavo začeli
posamezno tekmo. No zaostanek za drugim mestom ni velik – 2 točki – tako da je zastavljeni cilj še vedno dosegljiv.
Enaka zgodba se ponavlja tudi pri mladinski ekipi, ki jo pesti predvsem neučinkovitost, saj fantje na treningih dobro delajo, na
tekmah pa ne zadenejo tudi iz najlepših priložnosti. Tudi v mladinski konkurenci so fantje v igri za končno drugo mesto, kjer jim
bo resen konkurent ekipa iz Šmartnega ob Paki, prepričan pa sem, da bomo na koncu bolj zadovoljni v našem taboru.
Najboljši položaj pa imajo trenutno člani, saj trenutno vodijo na lestvici z osmimi točkami prednosti pred zasledovalci, tako da
imajo zares lepe možnosti za končni uspeh in naslov prvaka lige MNZ Celje. Ko boste prebirali zadnji informator, bo za nami tudi
še zadnji derbi z ekipo Žalca, od katerega bo verjetno precej odvisno, kakšen bo končni vrstni red v članski ligi. Dejstvo je, da je
Žalec edina ekipa, s katero imajo naši fantje negativni izkupiček, veseli pa, da so naši pred derbijem zabeležili štiri zaporedne
zmage, tako da bodo igralci lahko tekmo z Žalcem začeli neobremenjeni, zagotavljajo pa, da se bodo borili po najboljših močeh.
Tudi glede samega spremljanja tekem, se trudimo, da bi zadevo spravili na višji nivo, ureditev tribune s sedeži, ureditev
internega bifeja, kjer se lahko osvežite pred, med in po tekmi so zagotovilo, da se boste ob ogledu tekme dobro počutili, zato
vabim vse ljubitelje nogometa, da si ogledajo kakšno tekmo, predvsem pa pomagajo članski ekipi pri osvojitvi naslova prvaka.
RAZPORED TEKEM NA DOMAČEM IGRIŠČU:
ČLANI:
16. 5. 2009
KIV Vransko : Pivovar Laško
23. 5. 2009
KIV Vransko : Odred Kozje
Možen pa je tudi ogled tekem v gosteh, saj lahko navijači potujejo skupaj z igralci.
10. 5. 2009
Radeče : KIV Vransko
30. 5. 2009
Hrastnik : KIV Vransko - zadnja tekma
MLADINCI:
17. 5. 2009
KIV Vransko : Kovinar Štore
31. 5. 2009
KIV Vransko : Mons Claudius (Rogatec)
KADETI:
STAREJŠI DEČKI :
30. 5. 2009
KIV Vransko : Radeče
8. 5. 2009
KIV Vransko : MU Šentjur
MLAJŠI DEČKI:
10. 5. 2009
KIV Vransko : Rudar Velenje B
24. 5. 2009
KIV Vransko : Hrastnik
STAREJŠI CICIBANI:
16. 5. 2009
KIV Vransko : Ljubno
30. 5. 2009
KIV Vransko : Pivovar Laško
Na naši spletni strani www.nkvransko.si, si lahko preberete vse najnovejše o delovanju našega kluba. Vse nove člane vabimo k
vpisu v našo šolo nogometa, oglasite se lahko na samem treningu ustrezne selekcije, kjer boste dobili ostale informacije!
Zapisal: Dani Jesenik
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TENIS KLUB TRŠCA OBVEŠČA, DA SE JE PRIČELA SEZONA TENISA.
INFORMACIJE IN REZERVACIJE NA TEL. ŠT. 041 970 535.
KER PA SE PRIČENJA TUDI SEZONA PIKNIKOV, ODDAJAMO PIKNIK PROSTOR V NAJEM.

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT
NORDIJSKA HOJA PO POTEH VRANSKEGA
Bodite aktivni in se nam pridružite na tečaju NORDIJSKE HOJE.
Z vami bo inštruktor za nordijsko hojo, ki vas bo seznanil z novim načinom telesne aktivnosti v naravi s pomočjo palic.
Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih in varnih telesnih aktivnosti.
- v gibanje je vključenih 90% vseh mišic
- krepi dihalni in srčno žilni sistem
- zmanjšuje ali odpravi bolečine v hrbtu, rokah in ramenih
- vodi k bolj pokončni in pravilni drži
- povečuje gibljivost, zlasti hrbtenice
- poraba kalorij je v primerjavi z normalno hojo višja od 20-40%
- primerna za vso starostno populacijo
Cena tečaja je 25 EUR (4 urni osnovni tečaj + izposoja palic). Za izvajanje tečaja je potrebnih
5 tečajnikov. Prijave zbiramo do 4. 5. 2009.
Tečaj bo potekal od 5. 5. 2009 do 8. 5. 2009.
PRIJAVE SPREJEMAMO na tel. 041 238 749
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
(pisarna v Športni dvorani Vransko)

Celodnevni ogled številnih zanimivosti sveta norčij, domišljije in adrenalina, kjer vsakdo najde nekaj zase.
Za samo 59 EUR. Celodnevni izlet bo v soboto, 30. 5. 2009.
Odhod avtobusa iz Vranskega ob 4.00 zjutraj, izpred Športne dvorane Vransko. Vožnja do Fernetičev in nadaljevanje poti po
avtocesti mimo Benetk do Gardskega jezera. Ob prihodu, prosto za zabavo in uživanje ob atrakcijah zabaviščnega parka. Ob
18.30 odhod avtobusa nazaj na Vransko. Prihod je predviden ob 00.45.
CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, vstopnino v Gardaland, cestnine in ostale pristojbine, stroške
spremstva in organizacije izleta.
OPIS DESTINACIJE: celodnevni ogled številnih zanimivosti sveta norčij, domišljije in adrenalina, kjer vsakdo najde nekaj zase. V
parku je več kot 40 različnih atrakcij, 4 tematsko različne vasice, številne trgovinice, restavracije in ulične predstave, za katere
skrbijo številni animatorji. Fantasy Kingdom je namenjen najmlajšim obiskovalcem, kjer bodo raziskovali drevesno hišo
zmajčka Peteršiljčka. Drugi boste obiskali Hišo norosti (Mad House), kjer je vse mogoče ali pa si boste ogledali drsalno revijo v
ledeni dvorani in uživali v glasbeni predstavi (musical) Broadway v Gardalandu, v novem gledališču. Za veliki finale pa še Blue
Tornado, Dolina kraljev z egipčanskimi grobnicami, Gusarska ladja, divje brzice Atlantide ali prosti pad ... Obilo zabave in dovolj
razlogov, da obiska parka ne smete zamuditi ali pa se boste tja odpravili znova.
Izlet bo organiziran le ob zadostnem številu prijav (nad 45 oseb).

Prijave zbiramo do 22. 5. 2009 na telefon 041 238 749, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,
Vransko 134, 3305 Vransko (pisarna v Športni dvorani Vransko)
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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!
Cenik:
- do 5 otrok: 50,00 EUR;
-

od 6 do 10 otrok: 70,00 EUR

-

od 11 do 15 otrok: 90,00 EUR
INFORMACIJE: Pisarna Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, v Športni dvorani Vransko
ali po telefonu: 041 238 749, 03 703 12 10

ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO
Članice Športnega društva Vransko so se 4. 4. 2009 v Podgorju pri Slovenj Gradcu udeležile turnirja v odbojki in
osvojile tretje mesto. V soboto, 18. 4. 2009 so bile članice društva spet aktivne v odbojki in v domači dvorani
osvojile prvo mesto na turnirju.

ŠPORTNO DRUŠTVO S FIT - aerobika v Športni dvorani Vransko
PONEDELJEK:
STEP AER.+TNZ AER.: 20.00–21.00
TOREK:
AEROBIKA 50+: 19.00–20.00

STEP AEROBIKA.: 20.15– 21.15
SREDA:

KLASIČNA AER.+TNZ (trebuh, noge, zadnjica): 20.00–21.00
ČETRTEK:
PILATES: 20.00–21.00
Informacije: 041 204 325
11

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

NOVOSTI
ODRASLI
M. Mai: UKRADENA ČAST
H. Jin: ČAKANJE
M. F. Kunc: MALI PRINC SLOVENSKE
POLITIKE (Janez Drnovšek)
V. Ferrari. SVETIŠČE
PRVA POMOČ (priročnik za voznike
motornih v.)
Z. Šteinbauer: UKRADENO SONCE
T. Umrigar: SLADKA SEDANJOST
N. Roberts: V SANJAH
R. Wilson: SKRITI MORILCI
N. Sparks: DRAGI JOHN
C. Reid: ZADETEK V POLNO
D. Lezano: BIBLIJA DIGITALNE
FOTOGRAFIJE
K. Oberbeil: KOMBINIRANJE HRANE ZA
ZDRAVO ŽIVLJENJE
S. Brown: ŠARADA
J. Rollins: PEŠČENI VIHAR
R. Green: ZAPISKI IZ TREBUŠČKA
M. Balogh: TEMNI ANGEL
J. Barrett: VSE SE VRSČA, VSE SE PLAČA …
K. Raye: ZMENKI NA MRTVO
M. Cestnik: POSTAJA
D. Dörrie: NARAVNOST V SRCE …
M. R. Mccall: PREGREŠNI UŽITKI
M. Velikonja: TITOSTALGIJA
T. M. Plautus: DVOJČKA
R. D. Davis: DAR DISLEKSIJE
N. Hornby: ŠTALA!
SOBA V HOTELU
J. Patterson: 1. UMOR
J. Patterson: 4. JULIJ
VARNA VOŽNJA
S. Verč: MOŽ, KI JE BRAL DISNEYJEVE
STRIPE
P. Modiano: ULICA BOUTIQUE
D. Gariff: NAJVPLIVNEJŠI SLIKARJI SVETA
G. Martin i Roig: OLJNE BARVE
G. Martin i Roig: AKVAREL
GAŠPER KRIŽNIK IN NJEGOV ČAS

M. Klančnik: ZGODBE MOJE MLADOSTI
B. Fogle: NAŠ PES
J. W. Paton: SMRT POD KNJIGAMI
M. Valens: MILOST
F. DURANTI: CANARIA NA ZADNJI PLOVBI
S. L. Bašelj: CAMINO
P. Gregory: DEDIŠČINA BOLEYNOVIH
L. Lesar: STO POGOVOROV Z ZNANIMI
SLOVENCI
J. J. Rousseau: JULIJA ALI NOVA HELIOZA
G. Cannat: GLEJ JIH, ZVEZDE!

OTROCI
C. Nőstlinger: MINI IN TATVINA
F. Milčinski: LAŽ IN NJEN ŽENIN
M. Podgoršek: NAJLEPŠE DARILO ZA
ROJSTNI DAN
T. Perko: ŽIRAFA CVETA
M. Walsh: DESET STVARI, KI JIH LAHKO
NAREDIM ZA LEPŠI DAN
B. Kloss: GLASBILA – KITARA
H. Prange: GLASBILA – VIOLINA
H. K. Koncut: SAMOVE DOGODIVŠČINE V
DEŽELI SVETLOBE
B. Hubman: MEDVED JAKA ORGANIZIRA
ČISTILNO AKCIJO
T. Kokalj: KDO TRKA NA VRATA?
T. Kokalj: KOGA IMA NEŽA NAJRAJE?
T. Kokalj: KJE STANUJEJO KNJIGE?
N. Kokelj: CIGANČICA KUKU IN SREBRNA
RIBA
H. K. Koncut: MAVRIČNE KRALJIČNE IN
VELIKAN GROM
H. K. Koncut: LUČKO KUHA
H. K. Koncut: DRŽAVE EU V ČASU
PREDSEDOVANJA
SLOVENIJE
H. K. Koncut: KAKO SO IGRAČE
SPAMETOVALE MATICA
H. K. Koncut: ZALJUBLJENA BALONČKA
H. Kraljič: RADOVEDNI COPATEK PETER
V. Mlakar: DEKLICA LASTOVKA IN
DRUGE ZGODBE

Z. Obal: 7 PRAVLJIČNIH ZGODB
M. Opresnik: MIŠON IN BRKEC M.
Podgoršek: ŽANA GRE PRVIČ V ŠOLO
M. Podgoršek: O DEKLICI Z NAJLEPŠIMI
SANJAMI
M. Podgoršek: KRAVA LIZIKA DOBI NOVO
PRIJATELJICO
M. Podgoršek: ZGODBA O VOLKU IN LISICI
M. Podgoršek: KAKO JE NASTALA
MAVRICA?
C. Preželj: KAJ IN TRIJE MAČKI
M. Cabot: PRINCESKA NA ZABAVI
J. Masannek: MARKUS – NEPREMAGLJIVI
D. Tarbett: DESET PUHASTIH PIŠČANČKOV
D. Tarbett: DESET RADOVEDNIH RIBIC
S. Pilić: SEM SE ZALJUBILA?
D. Meadows: LANA, GLASBENA VILA
D. Meadows: PIKA, ČOKOLADNA VILA
Knister: UČENJAKINJA LILI. PIRATI
J. Bauer: SELMA
S. Meyer: MLADA LUNA
D. Katalinič: PRIROČNIK ZS NABIRANJE IN
PREPARIRANJE RASTLIN
J. Hindley: PROSTORČKI ZA SPANJE
P. Kovač: ENA MEDVEDJA …
C. Wittenburg: PAVLINA IN NJENA DUDA
S. Garson: SMRČUH
V. French: PRINCESA MARJETKA IN
OSUPLJIVI ZMAJ
I. Velikonja: LETO V ZNAMENJU POLŽA
H. Pawel: DVA ROMEA ZA JULIJO
S. Tratnik: IME MI JE DAMJAN
R. Ucman: ANA IN MAČJI STRAH
R. Ucman: MALA MAVRICA
VELIKO IN DEJAVNO VESOLJE
VELIKO IN DEJAVNO TELO
A. J. Wood: ZVOKI DIVJINE – OCEAN
I. Sivec: POČITNICE NA MARSU
A. Dyer: MISIJA NA LUNO
I. Mlakar: ZAFUCLANA PREJICA
M. Podgoršek: O DVEH RAČKAH
A. Casalis: ZAJČEK SKOKEC

V mesecu maju, ko praznuje Občina Vransko, vas Občinska knjižnica Vransko vabi na naslednje prireditve:
• IZVIRI – OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL METKE LIPNIK, roj. Cencelj
četrtek, 14. 5. 2009, ob 19.30, v sodelovanju z ZKTŠ Vransko
• OBIRALKE HMELJA – predstavitev knjige Daniela Artička
sreda, 20. 5. 2009, ob 19.30
• URA PRAVLJIC
torek, 26. 5. 2009, ob 18.00
Vse prireditve so brezplačne. Lepo vabljeni.
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