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Občinska priznanja so podeljena
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BESEDA UREDNICE
Zadnje dni pred težko pričakovanim oddihom vas želimo presenetiti. Večkrat smo slišali
predloge, da občina potrebuje svoj časopis, še posebno odkar gospodinjstva ne prejemajo
brezplačnega izvoda Utripa. Pred vami je prva tiskana izdaja uradnega občinskega glasila,
ki bo odslej več kot le informator, saj bo zajemal poleg novic o dogajanju v občini tudi
uradne objave občinskih aktov, strani za literarne prispevke, pisma bralcev, obvestila, male
oglase, razvedrilo, obenem pa dodajamo še en kamenček v mozaik dejavnosti Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko. Začenjamo s podobno obliko, kot ste je vajeni, saj se bo
glasilo od številke do številke dopolnjevalo. Ob tem vas vabimo k sodelovanju, da bomo s
skupnimi močmi dobili vsebinsko bogate strani. Prostor bomo namenili tudi oglaševanju
vaše dejavnosti, cenik bomo objavili v naslednji številki. Časopis bo izhajal zadnji dan v
mesecu, poletni številki pa bosta združeni v eno. Prelistajte, razmislite, predlagajte, predvsem pa si odpočijte in vzemite čas drug za drugega.
Suzana Felicijan Bratož
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ZGODILO SE JE ...
Občinsko praznovanje pričeli na Čreti

Potopisno predavanje Magde Šalamon

Uvodno praznovanje občinskega praznika
Občine Vransko je bilo na Čreti, kjer je po
sveti maši v cerkvi Matere Božje in prvomajski
slovesnosti pri spomeniku padlim NOB sledila otvoritev plezalne stene. Vse tri dogodke
so številni planinci in pohodniki zaključili z
družabnim srečanjem pri planinskem domu,
kjer jih je zabaval Miha Pečovnik s prijatelji.

Varovance Zavoda sv. Rafaela Vransko je v
maju s potopisnim predavanjem o Kanadi
razveselila Magda Šalamon. Za predavanje v
Zavodu se je odločila, ker je tudi njena mati
prejemnica njihove pomoči na domu. Starejši
so bili navdušeni, sploh ko so ugotovili, da je
kanadska pokrajina podobna naši. Na koncu
je podarila še zbirko svojih pesmi, s katero si
bodo lahko krajšali urice svoje jeseni.
Vransko v sliki in besedi
Več let je zorela ideja, da bi znamenitosti Vranskega zbrali in predstavili na sodobnih nosilcih zvoka in slike. Ideja je povezala domačina
Vlada Rančigaja in snemalca Ljuba Korberja
in tako je nastala 30-minutna predstavitvena
zgoščenka.
Tiskovna konferenca s predstavitvijo zgoščenke
je bila 13. maja v Kulturnem domu Vransko.

Gasilci so se priporočili sv. Florjanu
Tako kot že več let do sedaj so v nedeljo, 2.
maja 2010, vranski gasilci počastili svojega
zavetnika sv. Florjana z obiskom svete maše
v podružnični cerkvi sv. Jeronima na Taboru.
Zbralo se je 40 gasilk in gasilcev iz štirih gasilskih društev: PGD Vransko, PGD Tešova, PGD
Ločica, PGD Prekopa. Sveto mašo je daroval
župnik Srečko Rehar, ki je v pridigi poudaril
pomen sv. Florjana in gasilskega pozdrava
“na pomoč”. Po maši se je domači župnik zahvalil gasilcem za njihovo požrtvovalnost in jih
počastil s kozarčkom rujnega.
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ZGODILO SE JE ...
Revija domačih pevskih zborov
V kulturnem domu Vransko je v soboto, 8. 5.
2010, potekala že 15. revija domačih pevskih
zborov. Na njej se je predstavilo 9 sestavov s
140 pevci. To so bili zbori Podružnične šole Tabor (Mlajši otroški zbor POŠ in Otroški pevski
zbor POŠ, oba vodi Manja Majcen), Osnovne
šole Vransko – Tabor (Otroški pevski zbor pod
vodstvom Mateje Hleb, Otroški pevski zbor in
Mladinski pevski zbor pod vodstvom Vanje
Govek) in zbori Kulturnega društva Vransko
(Dekliška vokalna skupina pod vodstvom Barbare Novak, Kvartet Kapus pod vodstvom Rada
Kapusa, Sekstet sv. Mihaela in MePZ Vransko

pod vodstvom Franca Lesjaka).
Revijo je organiziralo Kulturno društvo Vransko, ki je nedavno obeležilo 140. obletnico
delovanja. Z izbrano besedo je večer povezoval
Thys Grobelnik. Predsednica KD Vransko
Damijana Podbregar se je ob zaključku revije
zahvalila pevcem in pevovodjem za ves trud
na vajah in nastopih. Poudarila je še, da jo tako
številčna udeležba zborov veseli, saj to pomeni,
da se za obstoj vokalne oz. zborovske glasbe na
Vranskem ni treba bati.
Damijana Podbregar

Grad Stopnik skozi čas
V Občinski knjižnici Vransko smo v počastitev
občinskega praznika pripravili razstavo o gradu
Stopnik (Hekenberk), ki je bil prvič omenjen že
daljnega leta 1188. Grad so posedovale številne
plemiške družine - Ptujski, Schrattenbachi,
Celjski ... Grad je danes v razvalinah. O gradu
Stopnik je tudi znanih več legend - ena izmed
njih pravi, da v gradu straši še danes. Se bo
našel vitez, ki bo grad rešil propada?
Valerija Jerman
Oskrbovalno-razsvetljevalna enota z
možnostjo priključitve električnih
porabnikov
V podjetju Energetika Vransko d. o. o. smo
razvili enoto za oskrbovanje in razsvetljevanje igrišč in javnih prireditvenih prostorov z
možnostjo priključitve električnih porabnikov.
Namen projekta “Razvoj enote za oskrbovanje
in razsvetljavo” je bil razviti popolnoma samozadostno razsvetljevalno in oskrbovalno telo
z električno energijo za otroška in športna
igrišča, javne prireditvene prostore ter javno
razsvetljavo cest in križišč, ki so odmaknjeni
od električnega omrežja oziroma električnega
omrežja na teh lokacijah sploh ni.
Svetilka, ki je del oskrbovalno-razsvetljevalne
enote, ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Moč
svetilke je 35 W.
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Svetilka je zasenčena, tako da seva vso svetlobo
pod vodoravno ravnino, svetlobni stožec pa se
ne približa vodoravni ravnini na manj kot 15
stopinj. Svetenje v vodoravni ravnini ali nad njo
je omejeno z odbojnim zaslonom, ki svetlobo,
usmerjeno v neželeno smer, odbije proti tlom
in tako zmanjšuje porabo električne energije,
prav tako svetilka ne moti kontrasta gledanja in
ne bega živali.
Enota se napaja s pomočjo fotonapetostnega
silicijevega modula ter z veternim generatorjem. Energija se shranjuje v akumulatorskih
baterijah, ki imajo prostor v namenski omarici
ob vznožju stebra. V tej omarici so tudi vtičnice
za oskrbovanje prireditev z električnim tokom
in možnostjo priključitve električnih porabnikov.
Oskrbovalno-razsvetljevalna enota je postavljena pred stavbo Energetike Vransko d. o. o.

ZGODILO SE JE ...
zaradi testiranja optimalnih pogojev sončnega
sevanja kot tudi hitrosti in količine vetra.
Oskrbovalno-razsvetljevalna enota je izredno
zanimiva za oddaljena območja in poti, pri katerih so stroški postavitve omrežne razsvetljave
zelo visoki in zahtevajo obsežna pripravljalna
dela. Z uporabo oskrbovalno-razsvetljevalne
enote lahko neodvisno, ekonomično in skoraj
brez omejitev inštaliramo svetlobno telo z oskrbovalno enoto, ki je varno in ima odlično
vidljivost z veliko svetlobno močjo. Omogoča
osvetlitev in oskrbovanje področja z električno
energijo brez stroškov za porabo elektrike,
z dolgo življenjsko dobo, z nizkimi stroški
vzdrževanja in brez onesnaževanja okolja.
Kot vemo, je energija sonca in vetra energija, ki se obnavlja, ne onesnažuje okolja in je
brezplačna. Stroškov vzdrževanja (servisiranje
...) ni, tako da je oskrbovalno-razsvetljevalna enota naložba za prihodnost z visoko
učinkovitostjo. Solarni generator z visoko zmogljivostjo in vetrnica omogočata osvetlitev tudi
ob morebitnem nekajdnevnem slabem vremenu
s šibko svetlobo. Oskrbovalno-razsvetljevalna
enota je energetsko samostojna in energetsko
učinkovita, ima visoko svetlobno učinkovitost
in je okolju prijazna, kar je najpomembnejše.
Solarna svetilka z lastnim napajanjem
V podjetju Energetika Vransko d. o. o. smo v
preteklem mesecu v sodelovanju z dvemi podjetji razvili solarno svetilko z lastnim napajanjem.
Svetilka je primerna za lokalno dostopne ceste,
odročne ceste in parkirišča ter ostale lokacije,
kjer je potreben nivo osvetlitve do 0,5 CD/m2
Svetilka je predvsem odlična (ekološka) rešitev
za:
- predvideno osvetlitev cest s klasično razsvetljavo (gradbeno dovoljenje ni potrebno),
- lokacije, kjer ni omogočena priključitev na
električno območje,
- zamenjavo obstoječe, dotrajane razsvetljave.
Vzorčno svetilko smo postavili pred stavbo Energetike Vransko d. o. o.

enote, fasadne enote in klasične enote na strehi.
Zainteresirani so si lahko ogledali tudi pilotno
napravo za termično obdelavo odpadkov, sistem daljinskega ogrevanja in kotlovnico na
lesno biomaso.
V delavnici za najmlajše so otroci prve triade
OŠ Vransko - Tabor na temo “Sonce kot vir

Evropski sončni dnevi v Energetiki Vransko
Energetika Vransko d. o. o. je v mesecu maju v
času Evropskih sončnih dni, ki so potekali med
12. in 15. 5. 2010, pripravila dan odprtih vrat in
delavnico za najmlajše.
Dan odprtih vrat Energetike Vransko d.o.o. pod
naslovom “Prijazni z okoljem” je bil v četrtek,
13. 5. 2010.
Na dnevu odprtih vrat Energetike Vransko so
bili vodeni ogledi Sončne elektrarne MFE
Energetika Vransko, moči 35,26 KW. Elektrarna je sestavljena iz treh enot - dvoosne sledilne
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energije” risali na cestno površino pred zgradbo Energetike Vransko ter barvali pobarvanke
na temo sončne energije. Ogledali so si tudi
kratek poučni animirani film, povezan z varovanjem okolja, ter se preizkusili v igri spomin.

Upokojenci dobili športni park
Športno-rekreacijski park, ki so ga otvorili
22. maja, je velika pridobitev za Društvo upokojencev Vransko. Upokojenci so tako dobili
prostor za druženje in organizacijo tekmovanj
v naravi. Za izgradnjo parka so darovali preko
600 prostovoljnih ur in s tem pokazali dober
vzgled mlajšim generacijam.
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Slavnostna seja - osrednja prireditev ob
občinskem prazniku
Davnega leta 1867 so takratni občinski odborniki pod predsedstvom župana Franca Brinovca sklenili, da glede na pomembnost, velikost in število prebivalcev vložijo prošnjo za
uvrstitev vasi Vransko med državljanske trge.
7. aprila 1868 je presvetli cesar sklenil tej želji
ustreči. Povišanju Vranskega v trg je sledilo
vsesplošno veselje, ki so ga zaokrožili s praznovanjem 14. maja 1868, ko sta po slovesni maši
sledili razstava živine z obdarovanjem in veselica.
Od takrat je minilo 142 let, v tem času se je
spremenilo mnogo stvari, Vransko je postalo
občina, 14. maj pa se je ohranil kot dan praznovanja. Postal je praznik Občine Vransko. V sodobnem času je dogodkov v počastitev praznika preveč, da bi se zvrstili v enem dnevu, zato
potekajo ves mesec maj, na sam dan praznovanja pa občinski praznik obeležimo s slavnostno
sejo Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri župan podeli občinska priznanja za preteklo leto. Za leto 2009 so priznanja prejeli Danica
Sedeljšak, Marija Završnik, Marija Zagoričnik,
Filip Križnik, Dejan Zorko, dobitniki plaket so
Kulturno društvo Vransko, Ansambel Zupan in
Ogrevanje Sedeljšak, d. o. o.
Najvišje priznanje, grb Občine Vransko, sta
prejeli Marija Zajec in Ivana Drolc.
S pesmijo so slavnostno sejo popestrili pevci
Mešanega pevskega zbora Vransko pod vodstvom Franca Lesjaka.

ZGODILO SE JE ...
Manca Izmajlova je navdušila
V okviru pestrega kulturnega dogajanja, ki ga
organizira Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko, je letos že drugič potekal glasbeni
abonma.
Letos smo ga zaključili s koncertom Mance
Izmajlove »Slovanska duša in slovensko srce«.
Prečudoviti glas Mance Izmajlove sta spremljala Benjamin Izmajlov na violini in Blaž
Jurjevčič na klavirju.
Koncert je prijetno popestril praznovanje
občinskega praznika.

Prevzem gasilskega vozila
Zadnja prireditev v okviru letošnjega
občinskega praznika je bila na Tešovi.
22. maja so člani PGD Tešova slavnostno
prevzeli gasilsko vozilo GVGP-1. Zabavno
druženje se je ob zvokih ansambla Mladost
nadaljevalo pozno v noč.

Podelitev občinskih priznanj najboljšim
osnovnošolcem
Podžupan Občine Vransko, Andrej
Semprimožnik, je v ponedeljek, 7. junija
2010, ob 16.30 v Kulturnem domu Vransko
podelil priznanja župana Občine Vransko
učencem OŠ Vransko – Tabor za 9-letni
odličen uspeh in za dosežena najboljša
mesta na državnih in regijskih tekmovanjih.
Dobitniki priznanj so učenci Tim Križnik,
Lana Križnik, Saša Jelen, Katarina Brezovnik, Krištof Skok, Urška Nemivšek, Mitja Ribič, Doroteja Ropas, Natalija Golob,
Klavdija Bastl Enci, Nina Dolar, Lucijan
Zalokar, Tjaša Košenina, Katja Pikl, Katja
Strouhal, Thys Grobelnik, Maja Cestnik,
Špela Pungartnik, Alenka Bogataj, Urban
Remic, Mojca Novak, Jože Oblak, David
Sušnik.
Enajst učencev je dobilo priznanja za devetletni odličen uspeh, ostali pa za dosežke
na državnih in regijskih tekmovanjih.
Mentorji, ki so učence pripravljali na tekmovanja iz biologije, kemije, fizike, geografije, slovenščine, angleščine, matematike,
logike, verižnih eksperimentov, astronomije in za šolski plesni festival, so: Marjeta
Kapus, Marko Podpečan, Danica Sedeljšak,
Barbara Pertinač, Barbara Sanda, Suzana
Veber, Brina Krašovec, Magda Oblak, Milena Piskar, Zlatka Avžner in Mira Les.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno
čestitamo in jim želimo še veliko uspehov.
Čestitamo in zahvaljujemo se tudi mentorjem, ki so jim vlivali nova znanja in jih usmerjali od tekmovanja do tekmovanja.
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Strani niso lektorirane.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010) je Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. 6.
2010 sprejel
ODLOK O I. REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE VRANSKO ZA LETO 2010
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št.
14/2010) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.«
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
I.
rebalans
2010 v EUR
__________________________________________________________________________________________
3.509.443
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.585.196
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.981.121
70 DAVČNI PRIHODKI
1.656.171
700 Davki na dohodek in dobiček
208.950
703 Davki na premoženje
116.000
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
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604.075
60.450
1.000
10.000
10.000
522.625
27.150
2.150
25.000
0
0
0
897.097
897.097
4.729.684
957.231
228.214
36.828
600.182
51.008
41.000
945.245
82.000
450.520
72.270

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

340.455
2.607.774
2.607.774
219.434
21.000
198.434

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

-1.220.241

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
I. rebalans 2010
v EUR
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
0
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov
I. Rebalans v
2010 v EUR
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.450.000
50 ZADOLŽEVANJE
1.450.000
500 Domače zadolževanje
1.450 000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
250.000
55 ODPLAČILA DOLGA
250.000
550 Odplačila domačega dolga
250.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________

2

-20.241
1.200.000
1.220.241

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

- ali 0 ali +

20.241

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
2. odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina
lahko zadolži do višine 1.450.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 2010 ne bo dajala poroštev«
3. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/2010 ostanejo
nespremenjene).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410/2010-1
Vransko, 22. junij 2010

OBČINA VRANSKO
ŽUPAN
Franc SUŠNIK
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Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07,
105/08) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/2010 je Občinski svet Občine
Vransko na 24. redni seji dne 22. junija 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vransko
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov
občinskega sveta in župana v Občini Vransko.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje
oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do
povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se
na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Vransko v roku 30 dni po
predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
Računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:0320/2010

Župan

Vransko, 22. junij 2010

Franc Sušnik

4

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‐UPB2‐uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09) je Občinski svet Občine
Vransko na 24. redni seji dne 22. junija 2010 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE VRANSKO

1. člen
Statut Občine Vransko, objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2010 se spremeni tako, da se besedilo
114. člena črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine »Občinski
informator - Uradne objave Občine Vransko« in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
2. člen
Ostale določbe Statuta (Ur. l. RS, št. 17/2010) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007/2010-02

ŽUPAN

Vransko, 22. junij 2010

Franc Sušnik

OBČINA VRANSKO
OBČINSKI SVET
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS 33/07, 108/2009) in 30. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski svet Občine Vransko na svoji 24. redni seji, dne 22. junija sprejel
STALIŠČA DO PRIPOMB
podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Stopnik 10.1
(območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)
Predmetni prostorski akt je bil javno razgrnjen v času od 3. 5. 2010 do 2. 6.2010 v prostorih Občine
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Javna obravnava je bila izvedena 5. maja 2010 v prostorih Občine
Vransko.
I.

Pripombe, podane v času javne razgrnitve (in vpisane v knjigo pripomb oz. prispele po pošti):
1.

Jana Jošt in Štefan Jošt:

Pripomba se nanaša na dovoz/odvoz gradbenega in ostalega materiala v času gradnje. Pripombodajalca
zahtevata, da se v času gradnje za dovoz uporablja cesta od križišča v Čepljah preko Marofa do
gradbišča.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva na način, da se v 25. členu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje Stopnik 10.1 navede priporočilo o uporabi javne poti JP 490 260 Čeplje–Stopnik–Prekopa, od križišča
v Čepljah preko Marofa do gradbišča za potrebe dovoza v času gradnje.
2.

Ljudmila Grom Selevšek:

Pripomba je sestavljena iz štirih vsebinskih sklopov in sicer:
a) Zahtevana je preveritev kapacitete elektroenergetskega omrežja ter predvidena nova
napeljava na način, da bo oskrba z električno energijo zadostna in nemotena tudi glede
na predvideno novo poselitev.
Stališče do pripombe:
V fazi pridobivanja smernic so bile pridobljene smernice tudi od Elektra Celje, d. d., kjer je navedeno, da v
obstoječi transformatorski postaji TP Stopnik ni na voljo zadostnih kapacitet električne energije, zato je potrebno
zgraditi novo transformatorsko postajo, locirano na skrajnem jugozahodnem robu ureditvenega območja.
Navedeno je tudi, da si mora izdelovalec idejne zasnove pred izdajo mnenja k prostorskemu aktu od Elektro
Celje, d. d. pridobiti parametre za projektiranje.
Dopolnjen osnutek odloka v 19. členu navaja, da je potrebno izvesti preureditev obstoječega SN 20 kV kabla od
oporišča št. 87 do oporišča št. 90, odcep TP Stopnik do predvidene nadomestne TP Stopnik.
Prav tako bo v skladu s prejetimi smernicami izdelan idejni projekt elektrifikacije, ki bo potrjen s strani Elektro
Celje, d. d.. Oskrba z električno energijo se bo torej z realizacijo predvidenih posegov izboljšala.
b) Zahtevana je izvedba cestnega priključka za nove objekte z upoštevanjem Pravilnika o
cestnih priključkih na javne ceste in skladno z Odlokom o občinskih cestah. Potrebno je
predvideti ustrezno rekonstrukcijo obstoječe občinske ceste (ustrezno razširitev in
postavitev ustrezne signalizacije). Nov priključek naj bo izveden pravokotno na občinsko
cesto.
Stališče do pripombe:
Pripomba je delno upoštevana. V 13. člen je dodana navedba, da je v fazi izdelave projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno upoštevati Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS,
št. 86/2009) in Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS št. 97/2009).
Ustrezna signalizacija je predmet načrta gradbenih konstrukcij, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in bo zato obdelana v kasnejši fazi.
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Rekonstrukcija obstoječe občinske ceste ni predvidena, saj se zaradi predvidene ureditve frekvenca motornih
vozil ne bo bistveno povečana.
Priključek z ustreznimi radiji in dimenzijami bo obdelan v načrtu gradbenih konstrukcij, ki je del projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
c) Zahteva se nanaša na zagotavljanje požarne varnosti ter dovoza za urgentna vozila.
Stališče do pripombe:
Pripomba ni upoštevana. Vsebina pripombe je že vsebovana v 17. in 23. členu Odloka, kjer so navedene vse
določbe glede zagotavljanja požarne varnosti in zagotavljanja dostopov in površin za delovanje intervencijskih
vozil in požarne zaščite.
d) Pripomba se nanaša na mnenje, da iz dopolnjenega osnutka prostorskega akta ne bi bilo
razvidno omrežje hidrantov in napajanje le-teh z vodo.
Stališče do pripombe:
Pripomba ni upoštevana. Definiranje hidrantnega omrežja je navedeno v 17. in 23. členu odloka. Natančno
lociranje hidrantov se obdela v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Številka: 35052/2010-1
Datum: 10. 6. 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik
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OBČINA VRANSKO – OBČINSKI SVET
Vransko 59, 3305 Vransko
Tel.: (03) 703 28 00, Faks: (03) 703 28 16, E-pošta: obcina.vransko@vransko.si

Številka: 0320/2010

Vransko, 22. 6. 2010
ZAPISNIK

24. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v torek, 22. junija 2010, ob 20. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

 Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 20. uri: Roman Aleš, Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Vladimir
Reberšek, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Franc Remic, Maja Jerman, Ivan Bervar;
- opravičeno odsotna: Anica Medvešek;
-ostali prisotni:
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka Kramar (direktorica), Rudi Pušnik (zapisnikar);
- nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl (od 20.14).
- ostali opravičeno odsotni: Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko-Tabor

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 za dopolnitev 1. točke dnevnega reda s potrditvijo zapisnika 13. korespondenčne
seje občinskega sveta z dne 26.5.2010 in dopolnitev 3. točke dnevnega reda s točko 3a: predstavitev
predloga revizijskega poročila o pravilnosti dela poslovanja Občine Vransko v letu 2008.
Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje o tako dopolnjenem dnevnem redu kot celoti : 10 glasov
ZA

Sklep št. 449
Sprejme se naslednji dnevni red 24. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 23. redne seje z dne 20.4.2010 in 13.
korespondenčne seje z dne 20.04.2010
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o I. rebalansu proračuna občine Vransko za leto 2010
3a. Predstavitev predloga revizijskega poročila o pravilnosti dela poslovanja Občine Vransko
v letu 2008
4. Odlok o zaključnem računu občine Vransko za leto 2009
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5. Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Stopnik 10.1
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Vransko
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ II. OŠ Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola »Risto
Savin« Žalec
7. Spremembe Statuta Občine Vransko
8. Premoženjsko pravne zadeve
9. Sklep o delni povrnitvi volilne kampanje za lokalne volitve v občini Vransko
10. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 23. redne seje z dne 20.4.2010 in 13.
korespondenčne seje z dne 20.04.2010
Pripomb na predložena zapisnika 23. redne seje in 13. korespondenčne seje ni, zato svetniki glasujejo
o potrditvi zapisnikov v predloženem besedilu:
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 23. redne seje
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje
Sklep št. 450
Potrdi se zapisnik 23. redne seje z dne 20.4.2010 v predloženem besedilu.
Sklep št. 451
Potrdi se zapisnik 13. korespondenčne seje z dne 26.5.2010 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
G. Ivan Bervar poda pobudo za gramoziranje ceste v Zaplanini. Župan sprejme pobudo.
G. Vladimir Rančigaj poda pobudo za sanacijo obvestilne table v Prekopi. Župan sprejme pobudo.
Ad3: Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010
Župan poda obrazložitev Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010 in predlaga
občinskemu svetu, da odlok sprejme po hitrem postopku.
Po končani razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA sprejem po hitrem postopku, 10 glasov za sprejem
odloka.
Sklep št. 452
Odlok o I. rebalansu proračuna občine Vransko za leto 2010 se sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 453
Občinski svet sprejme Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2010 v
predloženi obliki in vsebini. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Ad3a: Župan seznani občinski svet s predlogom poročila Računskega sodišča o pravilnosti dela
poslovanja Občine Vransko v letu 2008.
Ad4: Odlok o zaključnem računu občine Vransko za leto 2009
Obrazložitev točke poda župan. Predsednica nadzornega odbora, ga. Marjana Jug poda mnenje
nadzornega odbora, v katerem izpostavi zahtevo nadzornega odbora po razjasnitvi nejasnosti o
razlogih za neuravnoteženost bruto bilance. Župan se zaveže, da bo računovodstvo poskrbelo za
odpravo nepravilnosti do 15. julija 2010. Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA sprejem odloka
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Sklep št. 454
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2009 v predloženem
besedilu in se posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.
Ad5: Stališča do pripomb na dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Stopnik 10.1
Obrazložitev točke poda župan. Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 455
Občinski svet sprejema in potrjuje stališča župana do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN
Stopnik 10.1 v predloženem besedilu.
Ad6: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Vransko-Tabor
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ II. OŠ Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola »Risto
Savin« Žalec
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, Jadranka Kramar. Razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 10 glasov ZA sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ VranskoTabor
Sklep št. 456
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Vransko-Tabor se sprejme po
hitrem postopku.
Sklep št. 457
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ OŠ Vransko-Tabor v
predloženem besedilu.
- 10 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 10 glasov ZA sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ II. OŠ Žalec
Sklep št. 458
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ II. OŠ Žalec se sprejme po hitrem
postopku.
Sklep št. 459
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ II. OŠ Žalec v
predloženem besedilu.
- 10 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 10 glasov ZA sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola
»Risto Savin« Žalec
Sklep št. 460
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola »Risto Savin«
Žalec se sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 461
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Glasbena šola »Risto
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Savin« Žalec v predloženem besedilu.
Ad7: Spremembe Statuta Občine Vransko
Obrazložitev točke poda direktorica občinske uprave, ga. Kramar. Razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 10 glasov ZA spremembe in dopolnitve statuta
Sklep št. 462
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko se sprejmejo po hitrem postopku.
Sklep št. 463
Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko v predloženem besedilu.
Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu RS.
Sklep št. 464
Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Vransko in zapisniki sej delovnih teles Občinskega
sveta Občine Vransko se objavljajo v uradnem glasilu Občine Vransko, Občinskem
informatorju, v rubriki »Uradne objave Občine Vransko«.
Ad8: Premoženjsko pravne zadeve
Ad8a: Obrazložitev poda župan: občinski svet je na 17. redni seji dne 22. aprila 2009 sprejel sklep št.
333, s katerim je na vlogo Šmit Frančiške in po predhodni obravnavi na delovnih telesih sprejel
odločitev, da se prične postopek zamenjave bremen prostih stavbnih zemljišč in sicer: parc. št. 111/2
k.o. Vransko last Občine Vransko s parc. št. 373/17 k.o. Vransko last Šmit Frančiške, Vransko. Stalni
sodni cenilec Janislav Akerman je dne 03.04.2009 opravil ogled, popis in cenitev nepremičnin, ki sta
predmet menjave. Obe stranki se s predloženo cenitvijo strinjata, kakor tudi s predlogom menjalne
pogodbe, ki jo je pripravila Odvetniška pisarna Cmok-Praznik iz Celja, zato za realizacijo pravnega
posla ni več ovir. Občinskemu svetu predlaga, da potrdi menjalno pogodbo.
Ad8b: Obrazložitev točke poda župan. Podjetje Petre želi odkupiti zemljišče, del zapuščene ceste
proti Stopniku v obrtni coni Čeplje. Parc. št. 1610/11, k.o. Prekopa v izmeri 63 m2, ki ima status
stavbenega zemljišča, na zemljišču je parkirišče za potrebe podjetja Petre. Izdelana je bila uradna
cenitev zemljišča cenilca Jaroslava Akermana ocenjena vrednost nepremičnine 2.900,00 €.
Občinskemu svetu predlaga, da potrdi odprodajo zemljišča.
Za izvedbo tajnega glasovanja župan predlaga komisijo v sestavi: Emil Jelen (predsednik), Maja
Jerman in Roman Aleš.
Razpravi sledi glasovanje o predlagani sestavi komisije: 10 glasov ZA predlagano sestavo komisije.
Sklep št. 465
Za izvedbo tajnega glasovanja se imenuje komisija v sestavi: Emil Jelen (predsednik), Maja
Jerman in Roman Aleš (člana).
Sledi tajno glasovanje. Po zaključenem glasovanju predsednik komisije, g. Emil Jelen predstavi
rezultate glasovanja: oba predloga sklepov sta sprejeta.
Sklep št. 466
Potrdi se menjalna pogodba med Občino Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in Šmit
Frančiško, Vransko 32, 3305 Vransko , sestavljena v Odvetniški pisarni Cmok-Praznik, Celje z
dne 20.05.2010 v predloženem besedilu in pooblasti župana za podpis.
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Sklep št. 467
Potrdi se odprodaja zemljišča parc. št. 1610/11, k.o. Prekopa v izmeri 63 m2, 46 €/m2, ocenjena
tržna vrednost nepremičnine je 2.900,00 €.
Ad9: Sklep o delni povrnitvi volilne kampanje za lokalne volitve v občini Vransko
Obrazložitev točke poda direktorica občinske uprave. Občinskemu svetu predlaga, da potrdi predlagan
sklep. Po končani razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 468
Sprejme se sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Vransko v predlaganem besedilu. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Ad10: Razno
a) Župan seznani občinski svet s tekmovanjem gasilskih veteranov (pričakuje se cca 20 ekip), ki bo
3.7.2010 pri Športni dvorani Vransko ter predlaga, da občinski svet sprejme sklep o pokritju stroškov
malice za tekmovalce. Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 469
Pokrijejo se stroški malice za udeležence tekmovanja gasilskih veteranov, ki bo 3.7.2010 pri
Športni dvorani Vransko.
b) Župan povabi občinske svetnike na prireditve ob dnevu državnosti – 24. in 25. junija.
c) Župan seznani občinski svet z rebalansom Načrta razvojnih programov RS, iz katerega je razvidno,
da se financiranje izgradnje suhega zadrževalnika na Merinščici ponovno prestavlja in sicer v leta
2011, 2012 in 2013.
Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22. uri.

Zapisal:

ŽUPAN

Rudi Pušnik

Franc Sušnik
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ZKTŠ - KULTURA
Večer citer napolnil cerkev sv. Hieronima
Vranske poletne večere 2010 smo začeli z nastopom učenk Glasbene šole Risto Savin
Žalec. Citrarke so pod mentorstvom Irene Glušič in ob spremljavi Eve Podbregar na kitari ter Alenke Bogataj na flavti izvedle svoj prvi koncert v podružnični cerkvi sv. Hieronima na Taboru. V enournem koncertu so zaigrale priredbe slovenskih ljudskih pesmi,
filmske glasbe in mednarodnih uspešnic. Navdušeni poslušalci so z aplavzom dosegli, da
se je koncert zaključil z dodatki in skupno zapeto in odigrano »Tam kjer murke cveto«.
Polna cerkev poslušalcev nas navdaja z upanjem, da bodo naslednji koncerti prav tako
dobro obiskani.

Mali oder na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin
Skupina Mali oder, ki deluje pri ZKTŠ Vransko, se je uvrstila na regijsko srečanje otroških
gledaliških skupin, ki je bilo 14. aprila v Kulturnem centru Laško. Strokovni selektor
Damjan Trbovc si je Žogico Nogico ogledal marca v Kulturnem domu Vransko. V strokovni oceni je pohvalil režijo, scenografijo, kostumografijo in vse mlade igralce. Predvsem
pa je poudaril uigranost celotne ekipe, ki izpričuje visok nivo ansambla.
Režiserju Frenku Železniku in vsem mladim igralcem za uspeh iskreno čestitamo, še
posebej, ker delujejo skupaj komaj eno leto.
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ZKTŠ - ŠPORT
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Mednarodni projekt: Let’s meet in
a rainbow
Na osnovni šoli Vransko - Tabor smo se v
letošnjem šolskem letu veselili dejstva, da smo
uspešno kandidirali za sredstva, ki so razpisana
po programu Vseživljenjsko učenje, financirana s strani Evropske komisije v okviru projektov Comenius.
Konec maja smo se odpravili na mednarodno
izmenjavo učencev in učiteljev, ki je potekala z
našo partnersko šolo v Turčiji. Na obisk smo se
dobro pripravili s predstavitvami obeh občin,
tako Vranskega kot Tabora, ter seveda naše
šole, saj smo se želeli odrezati tako dobro kot
naši prijatelji, ki so bili pri nas na obisku februarja.
Vseh pet učencev je samozavestno nastopilo
pred občinstvom ter izvrstno izvedlo predstavitve v tujem jeziku. Pod vodstvom učiteljice
Mire Les so prikazali venček slovenskih
otroških plesov, nove prijatelje pa smo naučili
tudi nekaj tipičnih slovenskih otroških iger.
Učenci so se v Slovenijo vrnili polni novih vtisov in spoznanj:
Svit Lencl: »Ta teden mi je bil zelo zanimiv,
saj se je zmeraj nekaj dogajalo. V sredo sva s
Krištofom igrala nogomet z učitelji in potem
smo plesali in žurirali pozno v noč. Všeč mi
je bil piknik kjer smo jedli, pili, se igrali slovenske in turške igre. Predstavitve in plesi so se
kar dobro odvili in mislim, da smo zelo dobro
predstavili Slovenijo Turčiji.«
Neža Lesjak: »Všeč mi je to, da tam ljudje živijo
na počasi, ne pa mi, ki ženemo tempo kot se
le da. Nisem vedela, da bojo ljudje tam tako
zelo prijazni, kar se je pri meni pokazalo v plus
(TUDI JAZ BI ŽIVELA TAKO....). Tam živijo
drugačno kulturo. Pri njihovi kulturi mi je všeč
vse, razen tega, da ženske niso enakopravne
moškim.«
Maruša Leskovšek: »To mesto pa je že bilo
drugačno. Hiše so bolj stare in ljudje v tem
mestu hodijo povsod kar bosi. Kokoši so kar
spuščene po parku. Meni je bilo zelo všeč tudi
to, ko smo videli otroke na ozkih ulicah, ki se
igrajo družabne igre. Bilo je tako kot je meni
razlagala babica svoje otroštvo. Meni je bilo
to nekaj posebnega in zelo sem vesela da sem
lahko videla.«

Anja Jerman: »V šoli smo se počutili kot
zvezde, saj so vsi otroci na hodniku hodili za
nami, se z nami rokovali, nam dajali risbice in
nas spraševali po imenu. Z veseljem in ponosno smo jim predstavili našo šolo, Vransko, Tabor in zaplesali nekaj slovenskih ljudskih plesov. Spoznali smo kako pomembno je ohranjati
svojo kulturo.
Doživetja, ki so nam ostala v srcu, ne bomo
nikoli pozabili in nihče nam ne more vzeti tega,
kar smo se novega naučili izven šolskih klopi in
knjig. Upam da bom Širnak lahko obiskala še
kdaj – İNŞALLAH kot bi rekli naši prijatelji.«
Koordinatorica: Mateja Todorovski

Noč pod šotorskim krilom
Narava je ena tistih vrednot, ki ima že sama
po sebi privlačno moč, seveda za tiste, ki jo
želijo spoznati in občudovati. V našem vrtcu
gre to v koncept vizije, h kateri stremimo, zato
smo se tudi odločili, da s pomočjo tabornikov
poskušamo naše otroke motivirati, jim dati vzgled, jih naučiti videti …
Otroci so na doživljajskem področju s taborjenjem na igrišču vrtca pridobili izkušnjo za
življenje. Naloga vzgoje je namreč ravno v
tem, da otroke pripeljemo do vrednot, ki so
odločilne za nadaljnje življenje, zato iskreno
upamo, da bomo s skupnimi močmi in širšo
podporo uspeli pri otrocih vzbuditi zanimanje
za tovrstne dejavnosti, ki lahko predstavljajo
tudi kvaliteten način preživljanja prostega časa …
Kolektiv vrtca

Krištof Skok: »Moja pričakovanja so bila
drugačna. Nisem si mislil, da je njihova kultura tako podobna naši. Prav tako so oblečeni
v enaka oblačila, imajo elektriko in vodo...
Nekaj malenkosti obstaja, v katerih so posebni.
Najbolj se mi bo v spomin vtisnil njihov tradicionalen čaj. Pijejo ga večkrat na dan; zjutraj,
po kosilu, po večerji, na vsakem obisku. Tako
smo ga pili tudi sedemkrat dnevno.
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
50-letnica zaključka osnovne šole
Osnovna šola Vransko je bila 11. junija gostiteljica nekdanjih svojih učencev, ki letos
praznujemo 50-letnico zaključka osnovnega
šolanja. Zbrali smo se skoraj vsi sošolci. Povabilu sta se odzvala tudi takratna naša učitelja,
Slavica Plavčak in Janko Križnik.
Za svečano in prijetno vzdušje sta poskrbela župan, gospod Franc Sušnik, s svojo
dobrodošlico, in ravnateljica šole, gospa Majda
Pikl, s svojim nagovorom. S kratkim kulturnim programom so nas razveselili učenci šole
in nas spomnili na lepe trenutke našega šolanja.
V nadaljevanju smo se ob predstavitvi fotografij nasmejali spominom iz časov »guljenja«
šolskih klopi.

Našo enotnost in pripadnost smo dokazali tudi
junija leta 1988, ko smo se kot razred s podpisovanjem izjav pridružili Odboru za varstvo
človekovih pravic za četverico JBTZ, saj je med
njimi bil tudi sošolec Janko Borštner.
V imenu sošolk in sošolcev se vsem zahvaljujem za pozornost.
Jože Marko

Smo generacija, ki je pričela šolanje v takratni državni osnovni šoli, ga nadaljevala v nižji
gimnaziji in zaključila v osemletki. V nižjo
gimnazijo smo se vpisali iz šolskega okoliša,
ki je vključeval Motnik, Špitalič, Tabor, Loke,
Šentgotard in Vransko.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
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Uspehi vranskih gasilcev veteranov

Člansko tekmovanje Gasilske zveze Žalec 2010

Gasilci veterani Občinskega poveljstva Vransko
so zelo aktivni že tri leta. Posebej uspešno se
vključujejo v promocijo dela gasilcev danes, v
predstavitev avtentične stare gasilske opreme in
uniform, ki so na ogled tudi v gasilski zbirki na
Vranskem, obujajo preteklost vse od začetkov
gasilstva na Slovenskem in seveda tudi na
Vranskem.
Veterane OP Vransko sestavljajo gasilci, praviloma starejši od 63 let, iz vseh štirih prostovoljnih
gasilskih društev občine. Na napor pripravljeni
veterani na svojih druženjih pri Knežarju v
Brodeh marljivo trenirajo in se pripravljajo za
tekmovanje s staro gasilsko tehniko in ročnimi
gasilnimi brizgalnami, ki je letos prvič organizirano kot »Ligaško tekmovanje savinjsko
-šaleške regije s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami.«
Do sedaj so bili veterani ob pomoči mlajših
kolegov zelo uspešni in so v letih 2009 in 2010
osvojili kar pet pokalov in več plaket.

V nedeljo, 30. maja, je potekalo na Vranskem
člansko tekmovanje GZ Žalec za leto 2010.
Sodelovalo je 68 enot članic in članov A in B.
Tekmovanje je potekalo v organizaciji
Občinskega poveljstva Vransko pod pokroviteljstvom Občine Vransko. Organizacijsko je
tekmovanje zelo dobro uspelo.
V kategoriji članic A so prvo mesto zasedle
gasilke iz Andraža nad Polzelo.
Prav tako je bila v kategoriji članov A najboljša
ekipa Andraža nad Polzelo.
V kategoriji članic B so bile najboljše članice
PGD Velika Pirešica.
V kategoriji članov B pa so slavili gasilci iz
Braslovč.
Vsem ekipam se zahvaljujemo za prikazan
športni duh, Občini Vransko pa za pokroviteljstvo pri izvedbi tekmovanja.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Na Vranskem bodo brizgale stare
brizgalne
V soboto, 3. julija, bo na Vranskem pri
Športni dvorani Vrana potekalo gasilsko
tekmovanje s starimi brizgalnami pod
pokroviteljstvom Občine Vransko.
Na tekmovanju bodo gasilci tekmovali v
dveh kategorijah.
Prvo kategorijo predstavlja tekmovanje
s starimi brizgalnami na ročni pogon v
moški in ženski konkurenci. Tekmuje se z
eno- ali dvobatnimi brizgalnami.
V drugi kategoriji bodo gasilci tekmovali
s starimi brizgalnami na motorni pogon v
moški in ženski konkurenci.
Tekmovalci pri izvedbi vaj uporabljajo star
način poveljevanja, kar bo za obiskovalce
še posebej zanimivo. Gasilci bodo “opravljeni” v uniformah tistega časa.
Različnost uniform, pestrost poveljevanja ter zgledno obnovljeno staro gasilsko
orodje so zagotovilo za zanimivo in pestro
popoldne ob spodbujanju sodelujočih ekip
na tekmovanju s starimi brizgalnami na
Vranskem.

Delavnica športnega plezanja
Športni odsek Planinskega društva Vransko
organizira od 15. do 18. julija DELAVNICO
ŠPORTNEGA PLEZANJA.
Plezanje bo potekalo 15. in 16. julija v Šprtni
dvorani Vransko, 17. in 18. pa v naravnem
plezališču Vransko oz. Marija Reka (Sektor
nad Kapelico). Delavnico bomo organizirali v
popoldanskem času.
Udeleženci se bodo naučili osnov plezanja, kot
so vozli, priprava na plezanje, tehnika varovanja …
Plezanje je namenjeno vsem starostnim skupinam. Osebe, mlajše od 18 let, se lahko plezanja
udeležijo z dovoljenjem staršev, ki bodo potrdilo podpisali pred začetkom plezanja 15. 7.
S seboj prinesite športna oblačila, čisto obutev
za v dvorano ter veliko dobre volje in želje po
plezanju. Za ostalo opremo bo poskrbel ŠPO
PD Vransko.
Prijave sprejemamo do 14. 7. 2010.
Okvirna cena 4-dnevnega plezanja je 20 €/
osebo. Za člane ŠPO PD Vransko je delavnica
brezplačna.
Prijave in informacije na telefon:
031-736-991 (Joži Pavlič)
031-468-217 (Polda Felicijan)
E-mail: spo.vransko@gmail.com
Martin Reberšek

Uspešno sezono zaključili v Umbriji
Folklorno društvo Vransko je eno izmed dejavnejših društev Občine Vransko.
Pomembnejši nastopi v letošnjem letu so bili v aprilu v domu starejših na Vranskem in ob
občinskem prazniku v Taboru.
V mesecu maju so z nastopom popestrili otvoritev rekreacijskega centra za upokojence
na Vranskem in se predstavili na srečanju folklornih skupin cele Slovenije v Kopru, ki je
potekalo pod naslovom »Podeželje v mestu«.
Od 24. 6. do 29. 6. 2010 so se skupaj s FS KUD Grifon Šempeter udeležili Folklornega
festivala v deželi Umbriji v Italiji.
Po uspešnih nastopih bodo meseca julija počivali, polni nove energije pa bodo z vajami
ponovno pričeli 4. avgusta.
Slava Škrabar
Ne glede na to, za katero pot se odločiš, vedno se bo našel kdo,
ki ti bo govoril, da se motiš.
Vedno prihaja do težav, ki te skušajo pripraviti do prepričanja,
da imajo tvoji kritiki prav.
Za to, da si začrtaš pot delovanja in ji slediš do konca, je
potreben pogum.
Ralph Waldo Emerson
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Sabina Predovnik še naprej niza uspeh za uspehom
Mlada športnica Sabina Predovnik je
spomladi 2010 osvojila naslov državne
prvakinje v mladinski in članski kategoriji
+ 70 kg. Z uspehom je samo potrdila izvrstno pripravljenost in upravičila svoje
članstvo v državni reprezentanci. Udeležila
se je dveh mednarodnih turnirjev v članski
konkurenci v Italiji in se domov vrnila
z zlatim odličjem. Zadnji mednarodni
Challenger EEC turnir je potekal 8. in 9.
maja v Dvorani Tabor v Mariboru, ki se
ga je udeležilo več kot 450 tekmovalcev
iz 13 evropskih držav, med njimi tudi sedem tekmovalcev JU JITSU kluba Aljesan
Šempeter, ki so se na tem tekmovanju izvrstno izkazali in osvojili dve zlati, tri srebrne in pet bronastih medalj, od tega je
Sabina Predovnik v svoji kategoriji + 70
kg osvojila zlato v mladinski in srebrno v
članski kategoriji.
Tudi letos se je kot državna
reprezentantka udeležila evropskega mladinskega prvenstvu v JU JITSU borbah, ki
je potekalo 29. in 30. maja 2010 na Dunaju.
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Kljub zelo hudi poškodbi kolka je v polfinalu in finalu dvakrat zmagala in eno borbo
izgubila ter tako osvojila še vedno odlično
tretje mesto.
Tudi med poletnimi počitnicami Sabina ne
bo imela počitka, saj jo takoj po opravljeni
maturi čakajo zelo intenzivne priprave in
treningi, po katerih se bo konec avgusta
2010 udeležila Svetovnih iger borilnih
veščin v Pekingu na Kitajskem, kjer bo svojo spretnost, sposobnost in pripravljenost
pokazalo 1080 najboljših na svetu, in sicer
po šest v vsaki kategoriji. Po vrnitvi iz Pekinga se bodo priprave nadaljevale, saj se
bo poleg domačih in tujih ECC turnirjev
udeležila še svetovnega članskega prvenstva 2010 v JU JITSU, ki se bo odvijalo v
Rusiji, najverjetneje v Moskvi.
Za dosežene uspehe, katerih se Sabina neizmerno veseli, se želi iz srca zahvaliti vsem
trenerjem in sponzorjem, ki jo nesebično
podpirajo in s tem pripomorejo k njenemu
uspehu.

ˇ
KNJIŽNICNE
STRANI

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 |

POČITNIŠKE USTVARJALNICE

V Občinski knjižnici Vransko bomo tudi letos v sodelovanju s Kulturnim društvom Vransko vsak
torek ob 11. uri izvajali ustvarjalne delavnice za naše počitnikarje. Naši spretni prsti bodo
izdelovali poletne slike, krasili cvetlične lonce, iz testenin izdelovali okraske … Delavnice bodo
brezplačne, zato vljudno vabljeni, da torkove dopoldneve preživite ustvarjalno.
KNJIŽNE NOVOSTI:
ODRASLI:

MLADINA:

Garwood, J.: Skrivnost

Meadows, D.: Enja, topazna vila

Johnson, J.: Pirati srca

Suhodolčan, L.: Ti kanta požrešna

Košir, M.: Drugačna razmerja

Richardson, J.: In s Tango smo trije

Swarup, V.: Revni milijonar

McKain, K.: Blues za fantovski bend

Bradford, B.: Dediči Ravenscarja

Davis, J.: Garfield na dopustu

Johnson, O.: Drevesa: vodnik

Davis, J.: Garfield je zakon!

D'Alessandro, J.: Polnočna priznanja

Muster, M.: Miki Muster 1

Pearl, E.: Ponovno povezani: zdravi druge, zdravi sebe

Coulman,V.: Ko bodo pujsi leteli

Woodiwiss, K. E: Ljubiti tujca

Simon, F.: Grozni Gašper: nogometni navdušenec

Sivec, I.: Kneginja Ema

Mead, R.: Poljub smrti

Prgić,J.: Šolska in vrstniška mediacija
Byron, T.: Moj otrok po moje

DVD:

Pavček, T.: Čas duše, čas telesa

Avatar

Franzen, J.: Območje nelagodja

Popaj in prijatelji

Ihan, A.(ur.): Vsaka ljubezen je pesem

Sneguljčica in sedem palčkov

Ahern, C.: Če bi me videla

Rupert in snežni ključ

Grossman, D.: Glej geslo: Ljubezen

Rupert in čarobne knjige

Babšek, J.(ur.): Kole, kole, koledo, leto lepo mlado
Pahor, B.: Zalivi
Makarovič, S.: Deseta hči
Lainšček, F.: Ločil bom peno od valov
Flaubert, G.: Gospa Bovary
Širok, M.: Oblast brez obraza
Glattauer, D.: Proti severnemu vetru
Hrobat, B.: Koliko tehtajo vaša čustva?
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NE SPREGLEJTE
OBVESTILO OBČINE VRANSKO
STARŠEM OTROK, KI IMAJO
OTROKE VKLJUČENE V VRTEC
Počitniške rezervacije za leto 2010
Starše otrok, ki imajo otroke vključene
v vrtce obveščamo, da je Občinski svet
Občine Vransko na svoji 12. redni seji dne
30. 6. 2008 sprejel sklep, da v času poletnih
počitnic od 1. 7. do 31. 8. tekočega leta
lahko starši, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v Občini Vransko,
uveljavljajo počitniško rezervacijo za
vključene otroke v programe OE Vrtec
Vransko na način in pod pogoji, ki jih
javno objavi vrtec (Uradni list RS, št.
79/2008). Prispevek staršev za odjavljeni
mesec znaša 30 % od prispevka za program,
v katerega je bil otrok vključen pred odjavo.
Za starše, ki imajo stalno prebivališče v
Občini Vransko, otroke pa vključene v vrtce v drugih občinah, omenjena ugodnost
ne velja.
Počitniški oratorij
V župniji Vransko bomo letos prvič organizirali POČITNIŠKI ORATORIJ za
vse otroke od 1. razreda dalje. Oratorij bo
potekal od 26. do 31. julija 2010. V tem
času bo okoli 20 animatorjev skrbelo in z
veseljem darovalo del svojega časa za okoli
45 otrok.
Oratorij – to so namreč dnevi veselja,
razgibanih dejavnosti, pesmi, iger in tudi
krščanskega življenja. Program poteka od
9. do 16. ure, tako da imajo starši ta čas zagotovljeno varstvo za svoje otroke.
Oratorij bo potekal v prostorih osnovne
šole, kjer bomo imeli dovolj prostora in
tudi zavetja pred morebitnim dežjem.
Zbiranje otrok bo vsak dan ob 9. uri pred
vhodom v jedilnico (do tja vas bodo vodili
smerokazi).
Katja Pečovnik
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Projekt Jablana
Cornucopia, Zavod za prostor kulture, ki ga
zastopa Ira Zorko, vabi v sodelovanju z OŠ
Vransko – Tabor in Občino Vransko k projektu Jablana, katerega namen je ugotoviti
število in lokacijo bolj ali manj zapuščenih
senožetnih sadovnjakov oziroma starih
sadnih dreves.
Namen projekta je povezati dediščino
našega podeželja in prihodnost, ki jo predstavljajo naši otroci. Z domačim sadjem in
izdelki iz ekološko predelanega sadja v obliki sokov, marmelad, suhega sadja ali kisa
bi obogatili prehrano naših otrok v šolah
in vrtcih. Sodelujočim v projektu, predvsem prebivalcem odročnejših predelov, bi
projekt nudil dodatno materialno oporo,
pomoč pri delu v sadovnjaku in priložnost
za druženje.
Poleg lastnikov sadnega drevja iščemo tudi
kmetije oziroma družine ali posameznike,
ki imajo možnosti za hrambo in predelavo nabranega sadja in bi bili pripravljeni
sodelovati v projektu. Prosimo vas, da vašo
pripravljenost in podatke o možnosti za
sodelovanje posredujete na Občino Vransko, ge. Rositi Papinutti, na tel. št.: 703 28 12
ali na elektronski naslov: rosita.papinutti@
vransko.si.

NAPOVEDNIK
NAPOVEDNIK DOGODKOV V POLETNIH MESECIH
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ
Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

VRANSKO SUMMER NIGHT
2010
VRANSKO SUMMER NIGHT
2010
VETERANSKO GASILSKO
TEKMOVANJE
počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti - NAMIZNI
TENIS
počitniške dejavnosti - ŠAH

pri podjetju KIV Vransko

Klub mladih
Vransko
Klub mladih
Vransko
PGD Vransko

Vranski poletni večeri 2010 LE SAXTIQUE QUATRET
počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti - NAMIZNI
TENIS
DELAVNICA ŠPORTNEGA
PLEZANJA 2010

28. 6.
9.00-11.00
30. 6.
9.00-11.00
2. 7.
9.00-11.00
2. 7.
20.00
3. 7.
20.00
3. 7.
15.00
5. 7.
9.00-11.00
6. 7.
7. 7.
9.00-11.00
9. 7.
9.00-11.00
10. 7.
20.00
12. 7.
9.00-11.00
13. 7.
14. 7.
9.00-11.00
15.-18. 7.

počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
počitniške dejavnosti - NAMIZNI
TENIS
počitniške dejavnosti - ŠAH

16. 7.
8.00-14.00
20. 7.
26.-31. 7.
9.00-16.00
27. 7.
30. 7.
8.00-12.00
2. 8.
9.00-11.00
3. 8.
4. 8.
9.00-11.00
6. 8.
9.00-11.00
9. 8.
9.00-11.00
10. 8.
11. 8.
13.
9.00-11.00
8.00-12.00
16. 8.
9.00-11.00
17. 8.
18. 8.
9.00-11.00
20. 8.
9.00-11.00
21. 8.

počitniške dejavnosti PLANINSKI POHOD
POČITNIŠKA DELAVNICA
ORATORIJ 2010 Župnije Vransko

22. 8.
24. 8.
27. 8.
8.00-14.00
28. 8.
20.00
31. 8.

pri podjetju KIV Vransko
pred Športno dvorano
Vransko

ORGANIZATOR

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

cerkev sv. Marije Magdalene
na Ločici

ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana, naravna
stena Vransko ali Marija
Reka
Športna dvorana Vransko

ŠPO pri PD
VRANSKO

Občinska knjižnica Vransko
OŠ Vransko - Tabor

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti –
S KOLESOM NA POTEP
počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti - NAMIZNI
TENIS
počitniške dejavnosti - ŠAH

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
POČITNIŠKA DELAVNICA
- NAMIZNI
počitniške dejavnosti –
TENIS
S KOLESOM NA POTEP
počitniške dejavnosti - MALI
NOGOMET
POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti - NAMIZNI
TENIS
počitniške dejavnosti - ŠAH

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ

DRŽAVNO PRVENSTVO

Center varne vožnje Vransko

AMZS

EVROPSKO PRVENSTVO
SUPERMOTO
POČITNIŠKA DELAVNICA
počitniške dejavnosti PLANINSKI POHOD
Vranski poletni večeri 2010 GODALNI KVARTET CALISTO
POČITNIŠKA DELAVNICA

Center varne vožnje Vransko

AMZS

Občinska knjižnica Vransko
Športna dvorana Vransko

Knjižnica Vransko
ZKTŠ

cerkev sv. Martina v
Šmartnem pri Podvrhu

ZKTŠ

Občinska knjižnica Vransko

Knjižnica Vransko

STARODOBNIKI - SUPERMOTO

ZKTŠ
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