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E-mail: obcina.vransko@vransko.si
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28. 4. 2010

Spoštovane občanke in občani!
Občinski svet, župan in občinska uprava Občine Vransko čestitajo vsem občankam in občanom ob prvem maju in
občinskem prazniku ter vas hkrati vabijo na naslednje prireditve:

Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko vabita na tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti
v soboto, 1. maja 2010
- ob 10.30

Delavska sveta maša v Marijini cerkvi na Čreti

- ob 12.00

Prvomajska slovesnost pri spomeniku padlim v NOB

- ob 14.00

Otvoritev plezalne stene

Po proslavi vas vabimo na družabno srečanje pri planinskem domu na Čreti. Zabaval vas bo Miha Pečovnik s
prijatelji. Za vse pohodnike smo pripravili topel obrok.
nedelja, 2. maj 2010
10.30 Florjanova maša v cerkvi sv. Jeronima na Taboru
sobota, 8. maj 2010
19.00 Revija domačih pevskih zborov v Kulturnem domu Vransko
četrtek, 13. maj 2010
od 8.00 do 13.00 Dan odprtih vrat Energetike Vransko, d. o. o.
13.00 Potopisno predavanje Magde Šalamon o Kanadi v Zavodu sv. Rafaela Vransko
20.00 Tiskovna konferenca in predstavitev zgoščenke o Občini Vransko v Kulturnem domu Vransko
petek, 14. maj 2010
od 10.00 do 13.00 »Sonce kot vir energije« / Energetika Vransko, d. o. o.
19.00 Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vransko s podelitvijo priznanj
v Športni dvorani Vransko
Razstava »Grad Stopnik skozi čas« v Občinski knjižnici Vransko v času odprtja knjižnice
sobota, 15. maj 2010
10.00 Veter v laseh - S ŠPORTOM PROTI DROGI - športne prireditve na zunanjih igriščih Ločica,
Vransko, Prekopa
petek, 21. maj 2010
20.00 Koncert Mance Izmajlove »Slovanska duša in slovensko srce«v Športni dvorani Vransko
sobota, 22. maj 2010
10.00 Otvoritev obnovljene ulice Podgozd, športno rekreacijskega kompleksa pri Društvu
upokojencev Vransko in posaditev cepiča najstarejše žlahtne vinske trte iz Lenta v Mariboru
16.00 Blagoslovitev in slavnostni prevzem gasilskega vozila GVGP-1 pred gasilskem domom na Tešovi
ter druženje z ansamblom Mladost
1

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
ZAPISNIK 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 20. aprila 2010, ob 20. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 20. uri: Roman Aleš, Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Emil Jelen, Vladimir
Reberšek, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Franc Remic; Maja Jerman in Ivan Bervar (od 20.03);
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Marija Jerman, Rudi Pušnik (zapisnikar);
- nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl;
- ostali prisotni: Luka Divjak, Nada Lazič, Mirko Lazič, Vidmar Nataša, Marovt Gregor.
- mediji /VTV
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog dnevnega reda. Pripomb ni, zato sledi glasovanje: 11 glasov ZA
Sklep št. 437: Sprejme se naslednji dnevni red 23. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 23. 2. 2010
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Vransko v letu 2010
4. Imenovanje občinske volilne komisije
5. Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2009
6. Premoženjsko pravne zadeve
7. Prošnja za zmanjšanje obračuna komunalnega prispevka na prometne komunikacijske površine v garažah
stanovanjskih objektov v Čepljah – dopis investitorja STV, d. o. o. z dne 7. 4. 2010
8. Vloga Vidmar Nataše
9. Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v Savinjski
regiji
10. Družbena pogodba za družbo z omejeno odgovornostjo RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d. o. o.
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 23. 2. 2010:
Pripomb na predložen zapisnik 22. redne seje ni, zato svetniki glasujejo o potrditvi zapisnika v predloženem besedilu:
11 glasov ZA. Sklep št. 438: Potrdi se zapisnik 22. redne seje z dne 23. 2. 2010 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
G. Vladimir Reberšek poda pobudo za ureditev JP št. 916170 Brode-Čeplje. Župan sprejme pobudo.
G. Ivan Kokovnik poda pobudo za ureditev GC št. 093162. Župan sprejme pobudo.
Ad3: Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Vransko v letu 2010:
Župan poda obrazložitev in seznani občinski svet z odgovorom Službe za državne pomoči in razvoj pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, glede možnosti uvrstitve nekaterih vrst primarno gozdarske mehanizacije med
upravičene stroške pri naložbah za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Predsednik Odbora za kmetijstvo, g.
Ivan Kokovnik, predlaga občinskemu svetu, da potrdi besedilo »Javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja občine Vransko v letu 2010«. Po končani razpravi sledi glasovanje: 11glasov ZA
Sklep št. 439: Potrdi se »Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine
Vransko v letu 2010« v predloženem besedilu. Besedilo javnega razpisa se javno objavi na oglasni deski občine in
uradni spletni strani občine www.vransko.si.
Ad4: Imenovanje občinske volilne komisije:
Uvodno obrazložitev poda župan. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g.
Emil Jelen, predstavi predlog komisije in predlaga občinskemu svetu, da potrdi občinsko volilno komisijo v predlagani
sestavi. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA
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Sklep št. 440: Za obdobje naslednjih štirih let se imenuje občinska volilna komisija v sestavi:
- Brigita Miklavc, predsednica
- Miha Pečovnik, namestnik predsednice
- Lidija Goričan, članica
- Rafael Učakar, namestnik članice
- Ludvika Čulk, članica
- Rafael Novak, namestnik članice
- Boštjan Semprimožnik, član
- Brigita Gosak, namestnica člana
Ad5: Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2009:
Uvodno obrazložitev poda župan. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, g.
Emil Jelen, predstavi predlog komisije in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov
ZA
Sklep št. 441: Priznanja Občine Vransko za leto 2009 prejmejo:
•

GRB Občine Vransko:
- Ivana Drolc, Ločica pri Vranskem 42, 3305 Vransko, za življenjsko delo.
- Marija Zajec, Brode 8, 3305 Vransko, za delo na pedagoškem področju.

•

PLAKETO Občine Vransko:
- Ansambel Zupan, za dosežke na glasbenem področju in promocijo občine.
- Ogrevanje Sedeljšak, d. o. o., Prapreče 25, 3305 Vransko, za dosežke na področju gospodarstva.
- Kulturno društvo Vransko, za delovanje na področju kulture.

•

PRIZNANJE Občine Vransko:
- Filip Križnik, Selo pri Vranskem 12, 3305 Vransko, za vestno opravljanje komunalnih del.
- Dejan Zorko, Prapreče 3, 3305 Vransko, za celovito prenovo Urhove domačije.
- Marija Završnik, Prapreče 29, 3305 Vransko, za delovanje na področju kulture.
- Marija Zagoričnik, Ob rimski nekropoli 32, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, za delovanje na področju
kulture.
- Danica Sedeljšak, Vransko 175 a, 3305 Vransko, za delovanje na področju kulture.

Ad6: Premoženjsko pravne zadeve:
Župan seznani občinski svet s končanim postopkom razlastitve zemljišča, parc. št. 665/23, k. o. Prekopa in višino s
sodno poravnavo določene odškodnine in uporabnine.
Ad7: Prošnja za zmanjšanje obračuna komunalnega prispevka na prometne komunikacijske površine v garažah
stanovanjskih objektov v Čepljah – dopis investitorja STV, d. o. o. z dne 7. 4. 2010:
Uvodno obrazložitev poda župan in preda besedo ge. Mariji Jerman, ki občinskemu svetu predstavi prošnjo
investitorja in obrazloži postopek izračuna komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje občine Vransko
(Ur. l. RS, št. 96/09). Nato svojo prošnjo za znižanje komunalnega prispevka in namero o gradnji večstanovanjskih
objektov v Čepljah občinskemu svetu predstavita predstavnika investitorja, g. Luka Divjak in ga. Nada Lazič. Sledi
razprava, v kateri sodelujejo g. Rančigaj, g. Reberšek, g. Kokovnik, g. Semprimožnik in g. Lencl (član nadzornega
odbora). Sledi glasovanje o predlaganih sklepih:
- 10 glasov ZA, 1 VZDRŽAN za sklep
- 10 glasov ZA, 1 VZDRŽAN za pooblastilo županu
Sklep št. 442: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se plačilo dela izračunanega komunalnega prispevka za
projekt večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini 52.178,80 EUR, na podlagi predhodno sklenjene
pogodbe med Občino Vransko in investitorjem STV, d. o. o., Obala 26; 6320 Portorož, odloži do 1. 1. 2012, z
možnostjo kompenzacije pri nakupu ene stanovanjske enote. Preostanek izračunanega komunalnega prispevka v
višini 253.488,90 EUR je investitor dolžan poravnati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
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Sklep št. 443: Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Občine Vransko za sklenitev pogodbe o odlogu
plačila dela izračunanega komunalnega prispevka za projekt večstanovanjskih objektov vile Domino Čeplje v višini
52.178,80 EUR.
Ad8: Vloga Vidmar Nataše:
Obrazložitev točke poda ga. Marija Jerman. Ga. Nataša Vidmar občinskemu svetu predstavi nastalo problematiko pri
pridobivanju upravnih dovoljenj za stanovanjski in pomožni objekt na zemljiščih, parc. št. 1338/3 in 1338/1. Razpravi
sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev digitalne grafične priloge OPN
- 11 glasov ZA podporo pobudi za spremembo namembnosti zemljišč
Sklep št. 444: Zaradi neskladja med analogno in digitalno grafično prilogo Občinskega prostorskega načrta občine
Vransko, Občinski svet Občine Vransko za nadaljnjo uporabo v upravnih postopkih potrjuje digitalno grafično
prilogo Občinskega prostorskega načrta.
Sklep št. 445: Občinski svet Občine Vransko podpira pobudo za spremembo namembnosti zemljišč, parc. št. 1338/3
in 1338/1, k. o. Prekopa iz kmetijskih v stavbni zemljišči.
Ad9: Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v
Savinjski regiji:
Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagano pogodbo ter ga pooblasti za podpis
pogodbe. Po končani razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA
Sklep št. 446: Potrdi se »Pogodba o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v
javnem interesu v Savinjski regiji« v predloženem besedilu in pooblasti župana za podpis pogodbe.
Ad10: Družbena pogodba za družbo z omejeno odgovornostjo RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d. o. o.:
Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagano družbeno pogodbo in ga pooblasti za
sklenitev družbene pogodbe ter izvedbo vseh potrebnih dejanj v zvezi z ustanovitvijo družbe RASR d.o.o. Po končani
razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev pogodbe
- 11 glasov ZA pooblastilo županu
Sklep št. 447: Občinski svet Občine Vransko sprejme Družbeno pogodbo za družbo z omejeno odgovornostjo RASR,
Razvojna agencija savinjske regije, d. o. o.
Sklep št. 448: Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Občine Vransko za sklenitev družbene pogodbe ter
izvedbo vseh potrebnih dejanj v zvezi z ustanovitvijo družbe RASR, d. o. o. ter za izvrševanje vseh pravic Občine
Vransko kot ustanoviteljice in družbenice družbe RASR, d. o. o.
Ad11: Razno:
Župan seznani občinske svetnike s projektom »Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela občine Vransko« ter jih
povabi na ogled Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje – sreda, 21. 4. 2010.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22.15.
Zapisal: Rudi Pušnik

ŽUPAN: Franc Sušnik
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OBVESTILO - JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
OBČINE VRANSKO V LETU 2010
Obveščamo vas, da od 21. 4. 2010 do 30. 6. 2010 poteka Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja občine Vransko v letu 2010.
Razpisna dokumentacija za omenjeni razpis je na razpolago v tajništvu občine Vransko in na spletnih straneh občine
Vransko www.vransko.si.
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s 50. členom tega
zakona, in 30. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je župan Občine Vransko sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno
poslovno dejavnostjo)
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega načrta Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z
možno mirno poslovno dejavnostjo), ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA Andrej Novak s.p., Paradiž 3; 8210 TREBNJE,
št. projekta OPPN-004/ 2009-VRA.
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske
gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo) – v nadaljevanju OPPN Stopnik 10.1, bo javno razgrnjen v prostorih
Občine Vransko, Vransko 59, v sejni sobi. Javna razgrnitev bo potekala od 03.05.2010 do 02.06.2010.
2. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59;
3305 Vransko dne 05.05.2010 ob 16. uri.
3. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog v knjigo
pripomb ali pošljejo na Občino Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in ustno v času javne obravnave.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02/2010
Vransko, dne 13. april 2010.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik, l.r.

5

OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU- POTEK AKCIJE V OBČINI VRANSKO
Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v občini Vransko je letos potekala v okviru vseslovenske čistilne akcije
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Največjo prostovoljno okoljsko akcijo v zgodovini Slovenije sta aktivno podprla
tudi Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez in AMZS Center varne vožnje Vransko. Po zaslugi projekta
»Fair play v športu/v prometu – formula zmagovalcev« smo tako na Vranskem gostili kar nekaj vrhunskih športnikov
in trenerjev. Obiskali so nas biatlonka Tadeja Brankovič Likozar, alpinistka Tina Di Batista, smučarska tekačica Vesna
Fabjan, judoistka Petra Nareks, kajakaš Peter Kauzer, smučarski skakalec Robert Kranjec, motociklist Miran
Stanovnik ter trenerja Marta Bon in Matjaž Zupan.
Čistilne akcije se je udeležilo kar 293 udeležencev, od tega 60 učencev OŠ Vransko-Tabor. Prostovoljci so v celoti
očistili 14 divjih odlagališč s kosovnimi odpadki ter obrežja Bolske, Motnišnice, Merinščice, Podgrajščice,
Zaplaninščice in Cerkovnice. Skupaj so iz narave odstranili cca. 185 m³ odpadkov in 20 odsluženih avtomobilov. Za
prevoz odpadkov do Zbirnega centra Vransko je skrbelo 20 prevoznIkov s tovornjaki in traktorji.
Po končani čistilni akciji so si udeleženci moči povrnili v AMZS Centru varne vožnje Vransko, kjer je bila za vse
pripravljena malica, ogledali pa so si lahko tudi pester program t.i. EKO vožnje in okolju prijazna vozila.
Vsem udeležencem čistilne akcije se zahvaljujemo za udeležbo, hkrati pa vas vabimo, da se nam pridružite tudi
prihodnje leto!

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.
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LOVSKA DRUŽINA VRANSKO
Lovska družina Vransko obvešča vse lastnike zemljišč na katerih le ta deluje, da so v primeru škode, ki jo povzroči
divjad, najkasneje v 3 (treh) dneh od dneva, ko je bila škoda opažena, podati pisno prijavo domači lovski družini: LD
Vransko, p. p. 11, 3305 Vransko (56. člen, prvi odstavek Zakona o divjadi in lovstvu). Ob prijavi je potrebno obvezno
podati točen naslov lastnika, ter točno lokacijo, kjer je škoda nastala. Prosimo, da ob prijavi obvezno podate tudi
telefonsko številko kontaktne osebe za dogovor o ogledu škode.
Vse lastnike psov naprošamo, da imajo v pomladanskem času, to je v času poleganja mladičev, pse privezane. V
letošnjem letu in preteklo zimo je bilo v lovišču opazovano nenormalno veliko klateških psov. Vsi opazovani primeri
bodo prijavljeni na pristojne organe in temu primerno tudi obravnavani.
Lovski pozdrav!

KRATKA PREDSTAVITEV JAVNEGA JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
V slovenskem prostoru že dolgo deluje Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije.
-

Iz jamstvenega sklada lahko uveljavljajo pravice delavci, ki jim je delavno razmerje prenehalo iz razloga
insolventnosti delodajalca (stečaj, prisilna poravnava) in izbrisa podjetja iz sodnega registra.
Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 11 21.

-

Iz preživninskega sklada lahko uveljavljajo pravico do nadomestila preživnine zakoniti zastopniki za otroke, ki
jim je določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci ne plačujejo. Sklad v primeru izpolnjevanja vseh
pogojev izplačuje mesečno nadomestilo preživnine, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta otroka.
Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 14 14.

Več informacij lahko dobite na naši internetni strani www.jps-rs.si.
VRTEC VRANSKO
V vrtcu Vransko že dalj časa opažamo pomanjkanje odgovornosti lastnikov psov. Poleg nenadzorovanega gibanja
psov, je na pločnikih in zelenicah namreč opaziti tudi veliko pasjih iztrebkov, ki niso le estetski problem, ampak
predstavljajo tudi veliko nevarnost za zdravje. Iztrebek lahko pohodimo, ga primemo, pride v živalsko krmo ipd. V
iztrebkih so velikokrat povzročitelji črevesnih bolezni, salmonele, gliste, trakulje … Zato smo po trgu Vransko obesili
opozorilne table, ki so jih izdelali otroci skupaj z vzgojiteljicami.
Upamo, da bomo odrasli z odgovornim vedenjem ponudili našim najmlajšim vzorec, vreden posnemanja!
Otroci in vzgojiteljice Vrtca Vransko

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 |

PRIREDITVE V MESECU MAJU
3.- 10. maj: Razstava učencev OŠ Vransko - Tabor „Izdelki iz odpadne embalaže“
11. maj ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu
14.-31. maj: Razstava „Grad Stopnik skozi čas“
18. maj ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vabljeni!
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KNJIŽNE NOVOSTI:
ODRASLI:

MLADINA:

Hoare, B.: Živalske selitve

Howe, J.: Izgubljeni svetovi

Yogananda, P.: Avtobiografija jogija

Bryson, B.: Čisto kratka zgodovina skoraj vsega

Collins, T.: Odkritje izgubljenega simbola

Oliver, J.: Modri avtobus

Mohring, W.: Zdravimo se z naravo

Lapajne, D.T.: Hop v pravljico

Wodehouse, P.G.: Le tako naprej, Jeeves
Cerar, I.: Pravljične poti v zgodovino

Asken, A.: Kdo vse nam pomaga (učiteljica, gasilec, kuhar,
zdravnik, policistka)

Benedetti, K.: Protokol, simfonija forme

Meadows, D.: Zarja, granatna vila

Španija, turistični vodnik

Tellegen, T.: Jutri je bila zabava

Kapuscinski, R.: Potovanja s Herodotom

Cabot, M.: Princesa za vedno

Štepic, L.: Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole
res tako težka? ...

French, V.: Princesa Katja in plešoča metla; Princesa Ana in
kristalni čeveljček; Princesa Karolina in čarobna vrtnica, ...

Cooper, G.: Knjižnica mrtvih

Moore, J.: Pegasta jagoda

D'Alessandro, J.: Polnočna ura

Butler, M.C.: Prav poseben dan

Gaskell, W.: Mamice v pogonu

Buckingham, M.: Srečna Suzana

Musso, G.: Ker te ljubim

Tyldesley, J.A.: Egipt

Patterson, J.: 6. tarča

Seidensticker, J.: Plenilci

Kinsella, S.: Strastna zapravljivka se poroči

Dixon, P.: Vitezi in gradovi

Parks, A.: Igra z ognjem

Long, J.A.: Dinozavri

Chevalier, T.: Dama in samorog

Donaldson, J.: Polž na potepu na kitovem repu

Tremain, R.: Dolga pot domov

McBratney, S.: A veš, koliko te imam rad

Guinness World Records 2010

Oram, H.: Macefizljeva pisma

Dodd, C.: Do vratu v težavah

Oram, H.: Macefizelj in zmaji požeraji

Shreve, A.: Skrivaj

Gravett, E.: Psi

Medvešček, M.: Sladkorna bolezen tipa 2

Abedi, I.: Spalček pričara sladke sanje

Falcones, I.: Morska katedrala

Broad, M.: Spominčica

Košak-B., S.: Sto narodnih noš na Slovenskem

Hawkins, E.: Snežna princeska

Šalamon,M.: Pod roko usode

Pikalo, M.: Genija

Sivec, I.: Kralj Samo – saga o Karantaniji

Koren, M.: Maj za vedno

Hayes, V.: Vrt za sladokusce

Mongrediew, S.: Oliver Lunca in zmajeva zmešnjava

Kleypas, L.: Za vsako ceno

Murell, D.: Grški bojevniki; Gladiatorji; Vitezi; Samuraji

Sivec, I.: Cesar Arnulf

Meadows, D.: Nadja, smaragdna vila

Omerza, I.: Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584

Nemcova, B.: Češke pravljice

Matthews. A.: Sreča v težkih časih

Casalis, A.: Mišek Tip zamuja!

Dodd, C.: Takšna, kakršna si

Casalis, A.: Mama, mama … kje si?

Lečič, R.: Osnove slovenskega jezika

McKain, K.: Mega moda

Schneider, G.: Gospodarsko poslovanje 1,2,3,4

Kerrin, J.S.: Pripravljeni na vzlet!

Veble, A.: Alekaneka
Vouk, E.: Rubin
Karlin,A.M.: Sama
Quick, A.: Lahkomiselna

Patterson, J.: Mary, Mary Makarovič, S.: Vila Malina
Matematični priročnik DVD-ji:
Ahern, C.: Dar Medvedek Pu: Čas obdarovanja
Phillips, S.E.: Reci da Harry Potter in princ mešane krvi
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Chicken run

