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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 NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
Občina Vransko razpisuje oddajo enega neprofitnega stanovanja v najem – 26 m² velika garsonejera na naslovu Vransko 143a.
Lastnik stanovanja je Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, s katero bo tudi sklenjena najemna pogodba.
Tisti, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, prevzamejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo
na razpis od 1. marca 2010 do vključno 19. marca 2010, v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Občine Vransko, na naslovu
Vransko 59, Vransko ali ga stiskajo s spletne strani Občine Vransko (www.vransko.si), kjer se nahaja pod rubriko "Stanovanjska
dejavnost (Občina » Občinska uprava » Stanovanjska dejavnost)". Udeleženci razpisa vložijo vloge na enotnem obrazcu.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal od 1. marca 2010 do vključno 19. marca 2010.
Prosilci lahko oddajo vloge v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Vransko, na naslovu Vransko 59, 3305 Vransko, ali jih
pošljejo priporočeno po pošti.

Občina Vransko objavlja javne razpise za sofinanciranje:
1. kulturnih dejavnosti za leto 2010
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov ljubiteljske kulture:






glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba);
gledališka ali lutkovna dejavnost;
knjižna, literarna ali likovna dejavnost;
spletna, video, fotografska ali filmska dejavnost;
baletna, plesna ali folklorna dejavnost.

2. letnega programa športa za leto 2010
Ciljna skupina javnega razpisa so:
 športna društva;
 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini;

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa;
 vrtci in šole.
3. socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2010
Na razpisu lahko sodelujejo:
 organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov;
 invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi
posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Vransko;
 druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko oziroma na njene občane.
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Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter na spletni strani Občine
Vransko (www.vransko.si; Občina » Javni razpisi, naročila in objave » Javni razpisi).
Vse dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko - tel.: (03) 703 12 10 oz. na
Občini Vransko – tel.: (03) 703 28 15.
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je 30.3.2010, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Odpiranje vlog bo izvedeno 31.3.2010 v prostorih Občine Vransko.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,ki je bila v torek, 23. februarja 2010, ob 18.00 uri v predavalnici Inovacijskega
centra Vransko, Vransko 66.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 18. uri: Roman Aleš, Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Emil Jelen, Vladimir Reberšek,
Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Ivan Bervar, Franc Remic (od 18.04);
- opravičeno odstotni člani občinskega sveta: Maja Jerman;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, direktorica OU Jadranka Kramar, Petra Slatinšek (SOU, računovodstvo), Rudi Pušnik
(zapisnikar);
- nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl;
- OŠ Vransko-Tabor: ravnateljica Majda Pikl;
- mediji: VTV Barbara Černe.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 18. uri prisotnih 9 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Župan poda predlog za razširitev 16. točke dnevnega reda (Razno) z alinejo »Razpis pogojev in rok dajanja pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2009«. Pripomb na predlog razširitve ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju o tako razširjenem
dnevnem redu: 9 glasov ZA
Sklep št. 417
Sprejme se naslednji dnevni red 22. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 15.12.2009
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010 –obravnava in sprejem
4. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko – obravnava in sprejem
5. Statut Občine Vransko –obravnava in sprejem
6. Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec
7. Letni program športa 2010
8. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vransko
9. Letni program kulture 2010
10. Pravilnik o sofinanciranju kulturne dejavnosti v Občini Vransko
11. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Vransko
12. Obravnava in potrditev letnega poročila koncesionarja o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto
2009
13. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
14. Premoženjsko pravne zadeve
15. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda UPI Žalec
16. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 15.12.2009
Pripomb na predložen zapisnik 21. redne seje ni, zato svetniki glasujejo o potrditvi zapisnika v predloženem besedilu: 9 glasov ZA
Sklep št. 418
Potrdi se zapisnik 21. redne seje z dne 15.12.2009 v predloženem besedilu.
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Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
G. Marjan Pečovnik: Zakaj še vedno ni urejena razsvetljava na pokopališču?
Župan odgovori, da je vgradnja senzorjev v teku in se bosta tako obe svetilki na mrliški vežici prižigali po potrebi.
Ga. Anica Medvešek: Zakaj se ne izvaja zimska služba na odseku Grabnar v Čepljah?
Župan odgovori, da se bo izvajalec zimske službe za območje Čepelj seznanil z obveznostjo pluženja tega odseka.
G. Ivan Kokovnik: Kdo je odgovoren v primeru vdora snega s strehe na cesto?
V skladu z veljavno zakonodajo in predpisi je lastnik objekta odgovoren preprečiti padanje snega iz streh objektov na javne
površine – ceste in pločnike. V primeru, da sneg pade na javno površino je lastnik objekta dolžan sneg takoj odstraniti. Na podlagi
sprejetih predpisov pa se vdiranje snega na javne površine obravnava kot prekršek, odgovori župan.
G. Marjan Pečovnik: Potrebno je uskladiti izvajanje zimske službe med posameznimi izvajalci. Kot primer navede, da se je cesta
Vransko – Briše najprej posula s soljo in peskom, takoj na to pa splužila.
Župan odgovori, da bo opozoril na doslednejše usklajevanje posameznih faz izvajanje zimske službe.
G. Vladimir Rančigaj: Kako napreduje odstranitev nevarnih kamnov na ploščadi pri gostišču Slovan-Filač?
Župan odgovori, da je odgovornost na strani Gostišča Slovan – Filač in da bo opozoril na problem.
Ad3: Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2010 – obravnava in sprejem
Župan uvodoma predstavi bistvene poudarke »Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2010«. V obrazložitvi pove, da je bila
tekom javne obravnave predloga odloka (16.12.2009 do 31.1.2010) izvedena tudi javna predstavitev le-tega (13.1.2010) ter da je
bila na predlog odloka podana ena splošna pripomba in sicer, da bi bilo potrebno v proračunu več denarja nameniti kmetijstvu.
Župan občinskemu svetu predlaga, da omenjene pripombe ne sprejme, ker je le-ta splošne narave in da sprejme sklep v
predloženem besedilu. Pripomb ni. Po zaključku razprave sledi glasovanje: 10 glasov ZA .
Sklep št. 419
Sprejme se »Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2010« v predloženi obliki in vsebini. Odlok se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ad4: Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko – obravnava in sprejem
Župan pove, da je bil predlog odloka v javni obravnavi od 15.12.2009 do 31.1.2010, v okviru katere je bila 13.1.2010 izvedena
tudi javna predstavitev. Tekom javne obravnave je bila na predlog odloka podana ena pripomba, ki se nanaša na 9. člen - iz
besedne zveze »takoj očistiti javno cesto« se črta beseda »takoj«. Župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme omenjeno
pripombo na predlog odloka. Pripomb ni. Župan odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje: 10 glasov ZA.
Sklep št. 420
Sprejme se »Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko« z upoštevanjem sprejete pripombe. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ad5: Statut Občine Vransko – obravnava in sprejem
Direktorica občinske uprave poda obrazložitev, v kateri poudari, da je bilo v času od prve obravnave pridobljeno pisno mnenje k
predlogu Statuta s strani pristojne Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko , ki je v celoti
upoštevano. Župan pove, da je bila sprememba statuta nujna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. Nato odpre razpravo. Po
zaključku razprave sledi glasovanje: 10 glasov ZA.
Sklep št. 421
Sprejme se »Statut Občine Vransko« v predloženem besedilu. Statut se objavi v Uradnem listu RS.
Ad6: Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, ki občinskemu svetu predlaga, da se upošteva predlog Upravne enote Žalec za
spremembo 1. tč. 9. člena , tako, da se opredeli čas stalnega prebivanja v Občini Vransko.
Občinska uprava je predlogu sledila ter pripravila ustrezen predlog sklepa in sicer: 1. točka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
» 1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Vransko najmanj leto dni – 40 točk«
»2. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Vransko manj kot leto dni – 10 točk«
Predlaga tudi, da se sprejme popravek 1. odstavka 11. člena tako, da se številka 10 nadomesti s številko 9. Sledi razprava, h kateri
se priglasi ravnateljica OŠ Vransko-Tabor , ki pove, da upa, da v tem letu še ne bo potrebno zavračati otrok na podlagi pravilnika.
G. Andrej Semprimožnik opozori, da je z dopolnitvijo 1. točke 9. člena maksimalno možno število točk 72 in ne več 82. Župan zato
predlaga občinskemu svetu, da sprejme tudi to pripombo. Pripomb na podane predloge ni. Sledi glasovanje: 10 glasov ZA.
Sklep št. 422
Sprejme se »Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec« z upoštevanjem sprejetih pripomb in dopolnitev.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS.
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Ad7: Letni program športa 2010
Obrazložitev poda župan, ki pove, da je letni program športa skupaj z letnim programom kulture že del sprotnih popravljalnih
ukrepov, ki jih je naložilo Računsko sodišče tekom revizije poslovanja Občine Vransko; zakonodaja namreč za sofinanciranje
društev in drugih neprofitnih organizacij predvideva izvedbo razpisa. Nato odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje :
10 glasov ZA
Sklep št. 423
Sprejme se »Letni program športa v občini Vransko za leto 2010« v predloženem besedilu. Letni program se objavi v Uradnem
listu RS.
Ad8: Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vransko
Obrazložitev poda župan in predlaga občinskemu svetu, da sprejme pravilnik z upoštevanjem dopolnitve 2. odstavka 4. člena, ki
se glasi »Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju:
merila), ki so priloga tega pravilnika in jih pred vsakim razpisom potrdi občinski svet ter se objavijo na spletni strani Občine
Vransko.« Pripomb na predlog ni. Po zaključku razprave sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem pravilnika
- 10 glasov ZA sprejem meril
Sklep št. 424
Sprejme se »Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Vransko« z upoštevanjem sprejetih dopolnitev.
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep št. 425
Sprejmejo se »Merila za vrednotenje in izbor programov športa v občini Vransko« v predloženem besedilu.
Ad9: Letni program kulture 2010
Obrazložitev poda župan. Nato odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 426
Sprejme se »Letni program kulture v občini Vransko za leto 2010« v predloženem besedilu. Letni program se objavi v Uradnem
listu RS.
Ad10: Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vransko
Obrazložitev poda župan in predlaga občinskemu svetu, da sprejme pravilnik z upoštevanjem dopolnitev: 1. odstavek 7.
člena, ki se glasi: »Občina bo v okviru proračunskih možnosti sofinancirala kulturne dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so
priloga tega pravilnika.« in doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: Merila in kriterije iz prejšnjega odstavka pred vsakim razpisom
potrdi občinski svet in jih objavi na spletnih straneh občine Vransko«.
Pripomb na predlog ni. Župan nato odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem pravilnika
- 10 glasov ZA sprejem meril
Sklep št. 427
Sprejme se »Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Vransko« z upoštevanjem sprejetih dopolnitev. Pravilnik
se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep št. 428
Sprejmejo se »Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna občine Vransko« v predloženem besedilu.
Ad11: Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov ostalih društev v občini Vransko
Obrazložitev poda župan in predlaga občinskemu svetu, da sprejme pravilnik z upoštevanjem dopolnitve 1. odstavka 5. člena, ki
se glasi: : »Občina bo v okviru proračunskih možnosti sofinancirala kulturne dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga
tega pravilnika.« in doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Merila in kriterije iz prejšnjega odstavka pred vsakim razpisom potrdi
občinski svet in jih objavi na spletnih straneh občine Vransko«.« Pripomb na predlog ni. Župan nato odpre razpravo. Po zaključku
razprave sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem pravilnika
- 10 glasov ZA sprejem meril
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Sklep št. 429
Sprejme se »Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov ostalih društev v občini Vransko« z
upoštevanjem sprejetih dopolnitev. Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS.
Sklep št. 430
Sprejmejo se »Pogoji in merila za vrednotenje socialno varstvenih programov in programov drugih društev v občini Vransko« v
predloženem besedilu.
Ad12: Obravnava in potrditev letnega poročila koncesionarja o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za
leto 2009
Obrazložitev podata župan in direktorica občinske uprave. Župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme letno poročilo. Nato
odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 431
Sprejme se »Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2009« v obliki in
vsebini kot ga je pripravil koncesionar Zavod sv. Rafaela Vransko.
Ad13: Soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave. Pove, da je predlog pripravljen v skladu z veljavno metodologijo ter da bi soglasje
v praksi pomenilo, da se cena efektivne ure pomoči od 1.2.2010 dalje poviša iz 14,10 EUR na 14,78 EUR oz. za 68 centov. Doda še,
da lahko uporabniki storitve glede na stopnjo socialne ogroženosti pri Centru za socialno delo zaprosijo še za dodatno znižanje
cene, ki za uporabnika brez znižanja po predlogu znaša 6,50 EUR/uro. Župan doda, da je zvišanje cene že dovolilo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. Občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k zvišanju cene. Nato odpre razpravo. Po zaključku
razprave sledi glasovanje:10 glasov ZA
Sklep št. 432
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 14,78 EUR za efektivno uro
storitve od 01.02.2010 dalje. V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,78 EUR/uro, stroški za neposredno socialno
oskrbo pa 13,00 EUR/uro. Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 8,29 EUR in je sestavljena iz subvencije:
- za stroške vodenja v višini 1,78 EUR/uro in
- 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 6,50 EUR/uro.
Prispevek uporabnika znaša 6,50 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri
skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01. februarja 2010 dalje do sprejema novega sklepa.
Ad14: Premoženjsko pravne zadeve
Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep o začetku postopka odprodaje zemljišča
parc. št. 1610/11, k.o. Prekopa. Nato odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje:10 glasov ZA
Sklep št. 433
Prične se postopek odprodaje zemljišča parc. št. 1610/11, k.o. Prekopa v izmeri 63 m².
Ad15: Imenovanje predstavnika v Svet zavoda UPI Ljudske univerze Žalec
Župan pove, da se nihče ni odzval na javni poziv za dajanje predlogov za imenovanje predstavnika v Svet zavoda UPI Ljudske
univerze Žalec ter da je zato predlog podal kolegij župana. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep. Nato odpre
razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje : 10 glasov ZA
Sklep št. 434
V Svet zavoda UPI Ljudske univerze Žalec se za mandatno obdobje štirih let imenuje Jadranka Kramar, Vransko 88, 3305
Vransko.
Ad16: Razno
a) Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o razpisu pogojev in rokih dajanja pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2009. Nato odpre razpravo. Po zaključku razprave sledi glasovanje :10 glasov ZA
Sklep št. 435
Sprejme se sklep o razpisu pogojev in rokih dajanja pobud za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2009 v besedilu kot
izhaja iz priložene priloge. Razpis se objavi na krajevno običajen način, to je na oglasni deski Občine Vransko, v Občinskem
informatorju in na spletni strani www.vransko.si.
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b) Župan občinskemu svetu predstavi predlog Društva upokojencev Vransko, da naj bi Občina Vransko prevzela v upravljanje
zemljišče parc. št. 11/5, k.o. Vransko, skupaj s pripadajočimi objekti in infrastrukturo. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme
sklep. Nato odpre razpravo, h kateri se priglasi predsednik društva g. Vladimir Rančigaj, ki predstavi razloge, ki so društvo
pripeljali do tega predloga ter pozove občinske svetnike naj predlog podprejo. Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 436
Občina Vransko sprejme v upravljanje zemljišče parc. št. 11/5, k.o. Vransko, skupaj s pripadajočimi objekti in infrastrukturo za
obdobje 30 let.
c) Župan občinskemu svetu predstavi »Informacijo o varnostni problematiki na območju občine Vransko za leto 2009«, ki jo je
podala Policijska postaja Žalec.
d) župan občinski svet seznani, da sta pred začetkom razpisa volilnih opravil planirani še dve redni seji občinskega sveta, to je
aprila in junija.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisal: Rudi Pušnik

ŽUPAN: Franc Sušnik

Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) in sklepa občinskega sveta štev. 435 z dne
23. februarja 2010 se
RAZPISUJEJO
POGOJI IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE VRANSKO ZA LETO 2009
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj
Občine Vransko:
1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih,
športu in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja , lahko
predlaga občinskemu svetu za leto 2009 največ tri (3) dobitnike grbov.
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2009 največ pet (5)
dobitnikov plaket.
II.
PRIZNANJA Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo
slovesno.
III.
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more
predlagati za priznanje.
IV.
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
•
•
•
•

naziv in naslov pobudnika,
datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje,
ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva,
utemeljitev predloga.

Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah,
zaradi katerih se daje pobuda za priznanje;
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b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo
tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje.
Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2009 sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 24. marca 2010 do 17 ure.
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo
prispeli po razpisanem roku, komisija NE bo obravnavala.
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE,
IMENOVANJA IN PRIZNANJA
Emil Jelen, predsednik

Obvestilo o delovanju Zbirnega centra Vransko-Tabor
1.1.2010 je Zbirni center Vransko–Tabor prevzela v upravljanje Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Zbirni center deluje dvakrat tedensko in sicer:
•
ob sobotah od 8. do 14. ure;
•
ob sredah od 14. do 18. ure.
Vsa vključena gospodinjstva lahko odlagajo kosovne odpadke po ustaljeni praksi.

Vransko 66a, 3305 VRANSKO
tel: (03) 70 34 260, fax: (03) 70 34 263

Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki
nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije.
Nudimo strokovno svetovanje in pomoč pri:
• Samogradnji sprejemnikov sončne energije,
• Urejanju dokumentacije in postavitvi sončnih elektrarn,
• Izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• Izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje,
• Izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe,
• Sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
• Pripravi tople sanitarne vode,
• Čistilne naprave,
• Možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter uporabo OVE
in pri vseh tistih odločitvah, ki vplivajo na rabo energije in na klimatsko ugodje v našem domu.
Prav tako vam nudimo pomoč pri raznih fizičnih opravilih na vrtu in okolici vašega doma.
Pokličite nas, dosegljivi smo na telefonu (03) 70 34 260.
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VRANSKE VEZILJE
Vranske vezilje smo že v zimskih mesecih mislile na največji krščanski praznik. Izvezle smo velikonočne prtičke, s katerimi si lahko
polepšate košare za blagoslov jedi, mize ali pa jih uporabite kot darilo.
Za vas bomo pripravile prodajno razstavo, v pisarni Društva upokojencev Vransko, v SOBOTO, 20. 3. od 9. -12. in od 14. -17. ure
ter v NEDELJO, 21. 3. od 8.- 17. ure.
Izkupiček od prodaje bomo namenile obnovi naše farne cerkve sv. Mihaela na Vranskem.
Pričakujemo vas VRANSKE VEZILJE

Zahvala sosedom in gasilcem ob požaru na Limovcah dne 29.1.2010
Vsem sosedom in gasilcem občine Vransko se zahvaljujem za pomoč pri gašenju požara na domačiji Ferme Antona.
Lepo pozdravljeni!
Anton Ferme

POHVALA
Zahvaljujem se Podpečan Zvonetu in Zabukovnik Nandu za vestno, kvalitetno ter pravočasno pluženje snega.
Kapus Jože

UPOKOJENKE IN UPOKOJENCI!
Želimo vas informirati, da ste s potrjeno izkaznico društva upokojencev deležni popustov v zdraviliščih, železniških in nekaterih
drugih prevoznih sredstvih, popusti so tudi na ogledih večjih prireditev in nastanitvah, popuste pa dajejo tudi nekatera trgovska
podjetja, zato vam svetujemo, da imate s sabo tudi potrjeno izkaznico društva upokojencev.
Preden plačate povsod vprašajte ali niste deležni upokojenskega popusta.
DU Vransko

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE VRANSKO vabi na vpis :
1.

RAČUNALNIŠTVO – tečaj za začetnike, ki ga bomo izvedli v 30 urah. Sledili bodo še nadaljevalni tečaji A, B, C in D
Pod točko 1. je rok za prijave do 16. 3. 2010.
2. ANGLEŠKI JEZIK – začetni tečaj. Sledili mu bodo še B, C, in D
3. LIKOVNI KROŽNIK – Na vpis v ta krožek vabimo vse, ki imate željo po likovnem izobraževanju in ustvarjanju.
4. ROČNA DELA – Na ta krožek vabimo vse, ki imate željo za ohranjanje kulturne dediščine in prenašanja tega znanja na
mlajše rodove.
Pod točko 2, 3 in 4 pa je rok za prijave do 26. 3. 2010
Prijavite se lahko v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prvem nadstropju Športne dvorane Vransko v četrtek, 11.
3. 2010, v petek, 12. 3. 2010 in v torek 16. 3. 2010 od 10. do 12. ure.
Tečaj za računalništvo se začne že konec meseca, za ostale tri programe pa vas bomo pismeno obvestili.
Informacije: (03) 703 12 11

Vse upokojenke in upokojence vabimo na letni občni zbor, ki bo v avli OŠ Vransko v nedeljo, 14. 3. 2010
ob 11. uri.

8

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
Folklorno društvo bo imelo 6. marca 2010 ob 18. uri 4. volilni občni zbor v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Vransko.
21. marca je območno srečanje folklornih skupin v Hmeljarskem domu KZ v Šempeter ob 17. uri, kjer nastopa tudi naša folklorna
skupina.
Vabljeni!
3. aprila, velikonočna sobota ob 14. uri žegnanje po starem običaju in stojnica velikonočnih dobrot!!
Vljudno vabljeni!!

VABILO NOVINCEM za šol. l. 2010/11
OE VRTEC Vransko
Vrtec Vransko vabi k vpisu vse novince za šol. l. 2010-11. Vpis bo potekal v tednu od 22. do 26. 3. 2010 v pisarni pomočnice
ravnateljice v vrtcu Vransko in sicer od 8.00 do 14.30 ure, oz. po predhodni najavi tudi izven tega časa.
Še posebej prisrčno vabljeni pa otroci in starši v četrtek, 25. in v petek, 26.3. od 9.00 do 10.00 ure, ko vas bomo pričakali in se z
vami družili v naših prostorih.
Naj bosta ta dneva pričetek našega obojestranskega sodelovanja in druženja- z veseljem vas pričakujemo!
Datum: 1.3.2010
Kolektiv vrtca Vransko

SREČAJMO SE V MAVRICI
V okviru mednarodnega projekta Comenius šolska partnerstva, za katerega smo prejeli podporo v obliki dotacije po programu
Vseživljenjsko učenje, je na OŠ Vransko-Tabor v času od 14. do 19. februarja pripotovalo po osem učencev in učiteljev iz Turčije
ter Madžarske. Šestnajst gostov so gostile družine naših učencev ter učitelji. Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti družinama
LENCL in BOGATAJ z Vranskega, ki sta poskrbeli za štiri turške učence ter učiteljicama Danici Sedeljšak in Maji Jerman, ki sta
poskrbeli za turške učitelje.
Gostom smo Slovenijo odkrivali skozi oči Ptujskega karnevala, Postojnske jame ter pohoda na Rogli. V domači okolici so jih učenci
pod mentorstvom ga. Marije Završnik popeljali po Schwentnerjevi hiši, ogledali pa so si tudi Inovacijski center. Najrazburljivejši
(vsaj za moški del učiteljev), pa je bil zagotovo sredin sprejem pri gospodu županu FRANCU SUŠNIKU, ki se je odvijal na poligonu
varne vožnje. Po vratolomni vožnji se je prileglo odlično kosilo in sproščen klepet o projektu in prihodnjih načrtih.
Učenci ter učitelji obeh gostujočih šol so svoji državi predstavili na dveh javnih delavnicah in sicer v ponedeljek popoldan na
Vranskem ter v sredo v Taboru. Za učence šole pa v dopoldanskem času še nekoliko drugačne delavnice, na katerih so lahko
aktivno sodelovali. Skozi ples, pesem in šport smo spoznali znamenitosti madžarskega kraja Jaszbereny, ki leži 80 km vzhodno od
Budimpešte.
Turški gostje prihajajo iz Sirnaka, ki leži na skrajnem vzhodu Turčije. Predstavili so zanimivosti celotne Turčije, pokazali pisane
pletenine, ki jih uporabljajo v različne namene, poseben prtiček za strežbo čaja, tradicionalna oblačila. Najbolj so nas navdušili s
svojim petjem in plesom. Ob koncu delavnic smo prejeli še darilca, lično zavite paketke, v katerih je bila kana.
Spoznavanje drugih kultur omogoči človeku, da sprejema drugačnost, hkrati pa zna ceniti svoje korenine in svojo kulturo. Še
enkrat zahvala vsem staršem, sodelavcem, županu in ostalim krajanom, ki ste pomagali pri spoznanju, da čudovita mavrica
nastane šele takrat, ko se barve med seboj zlijejo.
Koordinatorka: Mateja Todorovski
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NADALJEVANJE NOGOMETNE SEZONE PRED VRATI
Nogometne zelenice bodo kmalu ponovno zaživele, saj se končuje zimski premor v vseh ligah, v katerih nastopajo naše ekipe.
Najprej bodo prvenstvo začeli člani, ki jih čaka težak boj za obstanek v Štajerski ligi, kamor se je ekipa uvrstila po uspešni lanski
sezoni. Jesenski del prvenstva je pokazal, kje škriplje, svoje so dodali tudi delilci pravice, ki so posamezne tekme sodili našemu
statusu novinca primerno, na nekaterih tekmah nas je zapustila sreča, tako da si kaj več, kot je še zmeren zaostanek za ostalimi
ekipami, niti nismo zaslužili. No fantje obljubljajo borbo do zadnjega kroga, to so pokazali tudi z udeležbo treningov v dvorani, ki je
bila zelo dobra. Veseli dejstvo, da spoznavajo, da brez telesne pripravljenosti pač ne gre, tako da so brez večjih pripomb oddelali
naporne treninge. Tudi letos smo odšli na priprave v Medulin, kjer je bil poudarek predvsem na delu z žogo. Žal se priprav v celoti
nisi mogli zaradi raznih obveznosti udeležiti vsi igralci, letos pa nam je nekoliko ponagajalo tudi slabše, predvsem deževno vreme,
tako da pogoji za trening niso bili najboljši. Zato pa so fantje odigrali kar pet tekem v težkih pogojih, tako da so tekme imeli tudi
močan privdih kondicijskega treninga, kar pa nenazadnje tudi ni bilo slabo. Članski ekipi so se priključili tudi nekateri novi igralci, ki
prihajajo iz domačih logov, Žalca, Šmartnega in iz Ljubnega. Lahko rečemo, da so se hitro vklopili v ekipo in bodo vsekakor
dobrodošli v boju za obstanek. Prva tekma v pomladanskem delu bo na sporedu že 13. marca, ko bodo naši fantje gostovali v
Slovenj Gradcu, štejejo pa seveda le točke.
Tudi naše mlajše selekcije seveda niso mirovale, vadba v dvorani poteka praktično od novembra in se bo nadaljevala v dvorani,
dokler vremenski pogoji zunaj ne bodo boljši. Sicer pa v selekciji U8 –U10 trenutno vadi 15 otrok, tudi selekciji U12 se je pridružilo
kar nekaj novih-starih fantov, ki prav tako pridno vadijo, obe ekipi pa imata še kar nekaj časa za dobro pripravo, saj se tekmovanje
začne šele v začetku meseca aprila. Za otroke 1. triade je organiziran tudi nogometni krožek v sklopu osnovne šole, kjer kolegi iz
Nogometne šole Mali Šampion uvajajo najmlajše v svet nogometa, tiste, ki bodo imeli željo, pa bodo usmerili v klub, kjer se bodo
lahko pridružili vadbi v selekciji U10.
Še vedno pa velja, da se lahko otroci priključijo vadbi v klubu kadarkoli med letom, zglasijo se lahko na treningu ustrezne selekcije,
kjer boste dobili vse ostale informacije. Termini treningov so objavljeni na oglasni deski in se spreminjajo, tako da si aktualni urnik
treningov lahko ogledate na naši spletni strani www.nkvransko.si .
Vsi ste vabljeni na ogled članskih tekem, saj bo podpora navijačev prišla še kako prav v boju za obstanek v Štajerski nogometni ligi,
vabljeni pa ste seveda tudi na ogled tekem mlajših kategorij, saj bodo fantje s podporo Vas, staršev, dobili še več želje po
dokazovanju, posledično pa seveda tudi rezultati ne bodo izostali.
Domače tekme članov v Štajerski ligi:
16.krog 20.03.2010
KIV Vransko : Šoštanj
18.krog 03.04.2010
KIV Vransko : Trgovine Jager Šmarje
20.krog 17.04.2010
KIV Vransko : Podvinci
22.krog 08.05.2010
KIV Vransko : Pohorje
24.krog 22.05.2010
KIV Vransko : Partizan Fram
22.krog 05.06.2010
KIV Vransko : LKW Jack Gerečja vas

ob 15.00 uri
ob 16.30 uri
ob 17.00 uri
ob 17.00 uri
ob 17.00 uri
ob 17.00 uri
Zapisal: Dani Jesenik

OGLED BALETA LABODJE JEZERO V SNG MARIBOR
Vabimo vas na ogled baleta LABODJE JEZERO v soboto, 17. aprila 2010, ob 19.30.
Organiziramo avtobusni prevoz. Odhod izpred Športne dvorane Vransko ob 17.45.
Cena vstopnice in prevoza: 30 EUR pri udeležbi 20 oseb, število razpoložljivih mest je omejeno.
Peter Iljič Čajkovski
Labodje jezero
Balet v štirih dejanjih
Dirigenta Aleksej Baklan in Simon Robinson
Režiser in koreograf Viktor Litvinov
po Petipaju, Ivanovu in Kovtunu
Labodje jezero je nastalo na podlagi miniaturnega otroškega baleta, ki ga je Čajkovski spisal leta 1871, da bi kratkočasil nečake, s
katerimi je preživljal počitnice. Iz tega kratkega priložnostnega dela, o katerem je le malo znano, se je razvil celovečerni balet, ki
se je uveljavil kot ključna točka preroda ruske baletne tradicije in kot eden najbolj priljubljenih baletnih klasikov vseh časov.
Čajkovski ga je komponiral med letoma 1875−1876, na vrhuncu svoje ustvarjalne moči. Šlo je za njegov prvi balet; pred njim se je
skladatelj sicer že poskusil z dvema, ki pa ju ni dokončal in se nista ohranila.
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Vabimo vas, da se nam pridružite:
•

v petek, 5. marca 2010, ob 20.00 v Športni dvorani Vransko na koncertu VLADO KRESLIN Z MALIMI BOGOVI IN
BELTINŠKO BANDO

•

v soboto, 6. marca 2010, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko na lutkovni predstavi VOLK IN KOZLIČKA; Lutkovno
gledališče Maribor

•

v soboto, 20. marca 2010, ob 19.30 na gledališki predstavi OSKUBITE JASTREBA; Kulturno društvo Gomilsko

•

v petek, 16. aprila 2010, ob 20. uri na koncertu NARODNOZABAVNI ANSAMBLI IZ SPODNJE SAVINJSKE DOLINE;
(Ansambel Zupan, Okrogli muzikanti, Ansambel Braneta Klavžarja, Vitezi polk in valčkov, Modrijani, Slovenski zvoki, Miro
Klinc in Klobasekov Pepi, Kvintet Dori, Spev, Alfi Nipič, Boris Kopitar)
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko

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
AEROBIKA v Športni dvorani Vransko
PONEDELJEK:
AEROBIKA 50+: 18.00 - 19.00 (Suzi)
FIT MIX: 19.00 - 20.00 (Urša)
TOREK:
STEP: 19.00 - 20.00 (Tina)
TNZ: 20.00-21.00 (Tina)
ČETRTEK:
TNZ: 19.00-20.00 (Tina)
PILATES.: 20.00-21.00 (Suzi)
Za več informacij S FIT na telefonu: 041 204 325 (Suzana)

Občinska knjižnica Vransko
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |

Spoštovani, v mesecu marcu vas vabimo, da se nam pridružite:
9. sušca ob 11. uri na bralno-literarni uri v Našem domu,
19. sušca ob 18. uri na predavanju Jane Lavtižar „Samopodoba“,
23. sušca ob 18. uri na pravljični uri z velikonočno ustvarjalnico.
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NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI:
ODRASLI

Milivojević, Z.: Formule ljubezni

Mead, R.: Vampirska akademija 1,2

Goleman, D.: Socialna inteligenca

Funke, C.: Srce iz črnila, 2.knjiga

Hederih, D.: Male sive celice 4

Kelby, S.: Digitalna fotografija

Kapellari, E.: Nato pride smrt...

Jolibois, C.: Kokošnjak med zvezdami

Brown, D.: Izgubljeni simbol

Phillips, S.E.: Lov na nevesto

Bajželj, M.: Živali

Waters, S.: Žeparka

Kleypas, L.: Moj zaščitnik

Meadows, D.: Sanja, mesečeva vila

Thomas, L.: Kako biti super mami

Graham,B.: Modri investitor

Krings, A.: Palček Pavel; Pišek Pepi

Shapiro, L.E.: Čustvena inteligenca
otrok

Skela, B.: Teoretične in praktične
osnove zdrav. nege

Stevenson, R.H.: Ne brez boja

Coelho, P.: Zmagovalec je sam

Shimoff, M.: Srečni kar tako

Beaumont, E.: Podobe princesk

Trigiani, E.: Sicilija – turistični vodnik

Babšek, B.: Osnove psihologije

Vegri, S.: Naročje kamenčkov

Schwinke, T.: Praga – turistični vodnik Borisov, P.: Zgodovina medicine

Bourgeois, P.: Frančkov vzdevek;
Franček in računalnik; Franček in ...

Ford, D.: Razveza – začetek novega
življenja

Gomboc, M.: Mala slovnica
slovenskega jezika

Carrere, B.: S kuhalnico okoli sveta

Novak, L.: Ljubezen skozi želodec

Pico, M.G.: O človekovem
dostojanstvu

Wright, J.D.: Forenzični dokazi –
Dlake, lasje in vlakna; Eksplozivi in
požari

EM & LO: Seks – tako se to dela

Lewis, C.S.: Vprašanje bolečine

Stepančič, D.: Ko bom velik/a, bom...

Stopar, I.: Najlepši slovenski gradovi

Woodiwiss, K.: Shanna

Kmecl, M.: Zakladi Slovenije

Lucas, L.R.: Bioetika za vse

Pecivo in piškoti - recepti

Quick, A.: Vragolije

Mala kraljična (Jaz bom spekla torto!,
Hočem čarati!...)

Borisov, P.: Zgodovina medicine

Enoch, S.: Spreobrnjeni lahkoživec;
Skriti junak, Malopridnež

Kekčeve ukane

Gomboc, M.: Mala slovnica
slovenskega jezika
Pico, M.G.: O človekovem
dostojanstvu

NEKNJIŽNO GRADIVO - DVD-ji

Ozie Boo (Mehurčki; Superjunak Edi;
Redki biser)
OTROCI IN MLADINA

Bralec

Lewis, C.S.: Vprašanje bolečine

Nagle, S.: Osupljive zamisli za risanje Zadnja priložnost, Harvey

Woodiwiss, K.: Shanna

Berner, R.S.: Grimmove pravljice v
stripu

Lucas, L.R.: Bioetika za vse

Cousseau, A.:Mamuti,
velikani,vesoljci...

Winton, Tim: Vdih

Cole R., M.: Pravljice za lahko noč

OBVESTILO
Vse prebivalce Občine Vransko, ki imajo možnost priključitve na javno kanalizacijo s čistilno napravo obveščamo, da
so to dolžni storiti najkasneje do 15.05.2010. Po tem roku bomo zadevo v reševanje predali komunalni inšpekciji.
Pred priključitvijo si stranka pridobi soglasje in tehnične smernice pri upravljalcu kanalizacije – Javno komunalno
podjetje Žalec. Občinska uprava pa ji odmeri sorazmerni delež komunalnega prispevka za priklop na javno
kanalizacijo.
Občinska uprava
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