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Sabina Predovnik – bronasta na Svetovnem prvenstvu v borilnih veščinah v
Pekingu

BESEDA UREDNICE
Na tokratni naslovnici je mlada športnica Sabina Predovnik, ki je na svetovnem prvenstvu v borilnih veščinah v Pekingu osvojila bronasto medaljo. Ob tem se spomnim reka, da zmaga le tisti,
ki upa, ki se bori in ki vztraja. Nemalokrat se znajdemo v situaciji, ko ne vemo, kako naprej, ko
se zdi pot v vse smeri zaprta, ko nas ohromi strah. In ravno takrat moramo v sebi zbrati vse moči
in vztrajati, zaupati vase in ostati pozitivno naravnani do sebe in okolja. Verjetno tudi Sabina ni
navajena le zmagovati, v devetletnem obdobju intenzivnih treningov so bila tudi razočaranja,
a prav vztrajnost in pogum sta jo pripeljala na zmagovalne stopničke. Ker v sebi čuti, da je to
njena pot.
Verjamem, da tako čutijo vsi obrazi, ki se nam v teh dneh smehljajo z reklamnih panojev in da
jih ne vodi le misel na zmago, ampak so spoznali, da je njihova pot delo za druge, za trajnostni
razvoj in obstoj naše prelepe dežele.
								
Suzana Felicijan Bratož
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Oblikovanje občinskega glasila ni tako enostavno,
kot se marsikomu zdi. Vzame ogromno časa in
energije. Zato vas še enkrat prosimo, da se držite
naslednjih pravil in prispevkov ne oblikujete:
- članki naj bodo napisani v pisavi »New Times
Roman«,
- velikost pisave naj bo 12,
- največja velikost članka je ena stran v Wordu,
- fotografije naj bodo v jpg. formatu, velikosti
vsaj 400 KB oz. v čim večji resoluciji in ne
narejene z mobilnimi telefoni,
- če pošljete fotografije po elektronski pošti, jih
priložite posebej v priponki,
- velikost oglasa naj bo v skladu s predpisano
velikostjo (glej cenik oglasov),
- oblikovane oglase, ki ustrezajo predpisanim
velikostim (objavljeno v št. 59), lahko pošljete v
pdf. formatu.

Veliki ljudje svoje napake priznavajo.
V tem je ravno njihova veličina.
Ivan Prijatelj

Fotografije na zadnji strani: Jani Rojnik

Naslednja številka izide 29. 10. 2010. Prispevke zbiramo do 15. 10. 2010 na elektronski
naslov: informator@vransko.si.
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ZGODILO SE JE ...
BRONASTA SABINA
Mlada športnica Sabina Predovnik se je
konec avgusta udeležila svetovnega prvenstva v borilnih veščinah v Pekingu. V disciplini
ju-jitsu, v kateri že nekaj časa niza uspeh za
uspehom, je zopet posegla po medalji. Domov se je vrnila z bronom.
Sabina Predovnik, članica ju-jitsu kluba Aljesan Šempeter, je 25. avgusta odpotovala na
Kitajsko, kjer so v Pekingu potekale prve Svetovne igre borilnih veščin, igre, ki so delno primerljive z olimpijskimi igrami. Maloštevilno
slovensko reprezentanco tradicionalne borilne
veščine ju-jitsu je sestavljalo šest članov, ki so
bili kot najuspešnejši borci te veščine v Sloveniji posebej povabljeni k udeležbi. Po večurnem
postanku v Moskvi je reprezentanca prispela v
Peking 26. avgusta ob 10. uri dopoldne. Slovenska reprezentanca je bila izjemno prijazno
sprejeta in nameščena v luksuznem hotelskem
kompleksu, ki je pred tem gostil tudi športnike
olimpijskih iger leta 2008.

pred koncem vodila 12 : 10. Po nekaj izvedenih
akcijah je bil rezultat tri sekunde pred koncem
13 : 13 s prednostjo Poljakinje. Sabina je sekundo pred koncem dosegla »perfekten ippon« v
prvem delu in zmagala ter osvojila 3. mesto.
Vse nasprotnice so izjemno dobre borke in
vrhunske tekmovalke in vsaka od teh bi lahko
bila tudi zmagovalka.
Šest tekmovalcev naše reprezentance je na
prvih igrah borilnih športov osvojilo tri bronasta odličja, kar je izjemen uspeh naših amaterskih športnikov, vendar reprezentanti že zrejo naprej proti svetovnemu prvenstvu v mesecu
novembru, želja in cilj pa so tudi medalje
večjega sijaja.
Posebno presenečenje so mladi Vranšanki
Sabini ob 17. uri popoldne pripravili občani
Vranskega, ki so ji ob posebni pomoči Romana Brgleza, Občine Vransko, župana Franca
Sušnika in nekaterih drugih iz Brodov, Vranskega ter Stopnika pripravili lep sprejem.
Albert Predovnik

Sabina med borbo

Prva dva dneva sta ob treningu potekala v organiziranih in vodenih ogledih največjih kitajskih turističnih zanimivosti, kot so Kitajski
zid, Prepovedano mesto, Trg nebeškega miru,
grobnica cesarjev, tovarna izdelkov iz jantarja
in tovarne svile ter seveda tržnice z neverjetno
pestro ponudbo rokodelskih izdelkov.
Sabina je tekmovala v ju-jitsu borilni veščini
30. avgusta v najtežji kategoriji +70 kg, kjer je
imela za nasprotnice tekmovalke iz Nizozemke,
Poljske, Rusije, Grčije in Tunizije. Sabina je v
prvem krogu suvereno premagala tekmovalko
Grčije z rezultatom 14 : 0 ter v drugem krogu
po »full ipponu« izgubila s kasnejšo zmagovalko iz Nizozemske. V polfinalu je za nasprotnico dobila tekmovalko Paderino iz Rusije. Po
zelo izenačeni borbi in zelo dobrem prvem delu
je bil 14 sekund pred koncem rezultat 8 : 8. V
nadaljevanju je Rusinji uspel »gyaku zuki za ippon«, Sabini pa »wazari« in zmaga je pripadala Rusinji. V borbi za tretje mesto se je med
Sa-bino in njeno nasprotnico Makulo s Poljske
odvijala prava drama. Sabina je povedla z 2 : 0,
nato izgubljala 2 : 4, povedla 6 : 4 in 17 sekund

Sabina s trenerji pri prerezu torte
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ZGODILO SE JE ...
S KOLESOM NA MANGART
Vranšani smo se udeležili kolesarskega vzpona
na Mangart. Štartali smo na nadmorski višini
630 m v Logu pod Mangartom. Po prevoženih
17,5 km in premaganih 1452 m višinske razlike
smo osvojili cilj na Mangartskem sedlu na 2055
m nadmorske višine. Vzpona smo se udeležili
Anton in Denis Jošt, Slavica Marn in Janko
Fideršek (na sliki).
Slavica Marn

kam usedejo, ko iz nahrbtnikov potegnejo malico, gredo na WC in napolnijo svoje stekleničke s
svežo vodo, saj je pot do Nove Štifte še zelo dolga.
Po drugi svetovni vojni je bilo romarjev morda
10-20, letos jih je pri Albianievih malicalo okoli
150-180. Letos sta se pohoda udeležila tudi dva
Ločičana, ga. Kristina in g. Tone Hrastovec. Po
njunem pripovedovanju je bilo romanje nepozabno, saj so jih na poti spremljali dobra volja,
petje in molitev.
Tudi nam »dan romarjev« prinese kljub skrbi za
klopi, kavo in piškote nepozaben dan, saj nam romarji v zahvalo zapojejo dve, tri pesmi, ob katerih
se orosijo oči in ves naš trud je tisočkrat poplačan.
Hvala vam, romarji!
Ivica Trafela
VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI
DROGI

Vranšani na Mangartu

TRADICIONALNI POHOD ZAGORSKIH
ROMARJEV K MATERI BOŽJI
V NOVI ŠTIFTI
Vsako leto trinajstega avgusta, po pripovedovanju
romarjev že od leta 1860, ko je razsajala kuga in
je bila huda suša, se zagorski romarji odpravijo iz
Zagorja proti Novi Štifti k Materi božji. Tako pravi
tudi gospa Cecilija Albiani, ki se spomni prvih

V soboto, 9. septembra, je v občini Vransko
potekala akcija Veter v laseh – s športom proti
drogi. Organizator dogodka je bila Občina Vransko, izvajalke pa so bile: Nataša Zupanc, Breda
Čvan in Maja Jerman. Športne aktivnosti so se
odvijale na treh lokacijah, na športnih igriščih na
Ločici pri Vranskem, na Vranskem in v Prekopi.
Prireditev je obiskal tudi župan g. Franc Sušnik in
mlade pozval, da raje izberejo žogo kot drogo.
Prireditev je bila namenjena predvsem mladostnikom, ki so v športu manj dejavni in niso člani
različnih klubov ter društev. Udeležila se je je skoraj petina vseh osnovnošolcev v občini, kar je lep
dosežek. Organizatorji in izvajalci nismo poskrbeli zgolj za športno aktivnost udeležencev, ampak
tudi za ozaveščenost mladih o negativnih posledicah različnih vrst drog in pozitivnih učinkih
športne aktivnosti, kar je tudi eden izmed ciljev
akcije.
Kot zanimivost lahko dodamo, da dogodek ni bil
niti starostno niti časovno omejen, ampak prilagojen željam in interesu udeležencev. Vsebinsko smo
se prilagodili predvsem željam otrok, saj smo želeli
poudariti predvsem zabavo, druženje in igrivost v
športu.

Romarji pri Albianijevih

romarjev takoj po drugi svetovni vojni leta 1945,
ki so v manjšem številu (mogoče deset) že takrat
»malicali« pri njihovi domači hiši.
Gospa Cecilija je sedaj že v častitljivih letih in kar
bolehna, zato svojo jesen življenja preživlja v domu
upokojencev na Polzeli. Vendar jo hčerka Olga
še vedno vsako leto na »dan romarjev«, kot mu
pravimo, pripelje domov, da vidi in čuti romarje.
Nekoč jim je sama, sedaj pa njeni hčerki Olga in
Darinka, sin Zoran ter jaz kot soseda in prijateljica
skuhamo kavo in poskrbimo, da se romarji lahko
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Veter v laseh - Ločica

ZGODILO SE JE ...
Sodelujoči so svoje spretnosti izkazali v nogometu,
odbojki, košarki, likovnem izražanju, plesu, teku
dvojic ... Manjkala pa ni niti dobra malica, jabolko,
voda in krof, ki ga je za vse udeležence prispevalo
Gostinsko podjetje Trojane.
Naš cilj je, da bi otroci vsakodnevno obiskovali
športna igrišča, se družili, igrali in zabavali ter v
športu iskali svojo samopodobo in samopotrjevanje. Da bi otroci šport resnično vzeli za svoj način
preživljanja prostega časa, so vsi udeleženci prejeli
kratko majico in »bidon« - plastenko za pijačo.
						
		
		
Maja Jerman

Njihovo vino laški rizling je bilo ocenjeno z redom viteza. Ob degustaciji so nam postregli
tudi z okusno domačo malico in razpoloženje se
je dvignilo do te mere, da nam je gospod Vlado
Rančigaj namenil kar nekaj zanimivih šal. Naj
vam zaupam vsaj eno: Žena s šajtrgo pelje moža,
pijanega kot čep domov iz gostilne. Ko sta šla mimo
oštarije pravi mož: »Žena, stoj, danes ti voziš, greva
še na deci.« Nato so nas popeljali po vinogradih,
kjer so nekateri z zanimanjem spraševali, kako je
s pridelavo grozdja. Izvedeli smo, da imajo nasajenih 32.000 trsov in da pridelajo letno 70.000 l
vina. Nekaj ga izvozijo, predvsem v Berlin, kjer
so našli kontakt z našim Dorijem, večino pa prodajo na domačem trgu. Tudi mi nismo bili izjema
pri nakupu. Kupili smo kar nekaj steklenic, najbolj pa smo hvalili in kupovali muškat Otonel in
renski rizling. Na domačiji bi lahko ostali še kar
nekaj časa, saj je bilo vzdušje res prijetno, vendar
nas je v Središču ob Dravi, kraju, kjer je največ
sončnih dni v letu v Sloveniji, čakala gospa Dragica, ki je bila zelo zgovorna in nam povedala prav
vse o pridelavi bučnega olja.
Morda niste vedeli, da je koristen prav za vse
tegobe, predvsem pa ga hvalijo kot zaviralca
staranja. Vsebuje veliko naravnega vitamina E
in s tem povečuje odpornost organizma. Prav
tako pomaga pri zdravljenju prostate in sečil.
Ne vsebuje holesterola in ga v krvi celo znižuje.
Priporoča se kot zdravilo proti opeklinam ter od
mraza razpokani koži na rokah in nogah. Med
dolgim predavanjem smo pridno jedli bučke, na
koncu pa so nas pogostili še z bučno rulado in
bučnim pecivom, oboje je bilo okusno in slastno.
Po nakupu bučnega olja smo se z avtobusom
odpeljali na kosilo v gostišče Brenholc v Jeruzalem. Kosilo je teknilo in malce smo še posedeli
pod brajdami in se razgledovali po prelepih jeruzalemskih gričih in vinogradih. Na poti domov
nismo pozabili na sladkosnede, tako je še v Žalcu
sladoled ohladil naša razgreta grla.

Veter v laseh - Vransko

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA
UDELEŽENCE ČISTILNE AKCIJE

Še bomo čistili naš kraj in še raziskovali Slovenijo,
je bil končen sklep tokratnega izleta.
Maja Jerman

V četrtek, 19. 8. 2010, smo se udeleženci spomladanske čistilne akcije »odpeljali z Občino Vransko«
na izlet. Letos nas je pot vodila na Ptujsko Goro,
ki leži na enem zadnjih haloških gričev, preden se
svet proti severu prevesi v ravnino Dravskega polja, na jugu pa preko reke Dravinje ležijo strmi griči
Haloz z Donačko goro in Bočem. Ogledali smo si
romarsko Marijino cerkev, ki je tudi največja znamenitost kraja in je od junija letos tudi bazilika. O
vsem tem in še več nam je pripovedoval pater, ki
nas je prijazno sprejel.
Po dobri kavici v lokalih na trgu smo se podali
naprej proti vinski kleti Slavinec. Slavinčevi prodajajo domača vrhunska in odprta domača vina.

Udeleženci izleta na Ptujski Gori
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PISMA BRALCEV
Spoštovani bralci,
kot ste opazili, v tokratni številki le uvajamo napovedano rubriko Pisma bralcev. Veseli smo, da se je vsaj nekdo opogumil in začel. Upamo, da bo to vlilo
pogum tudi ostalim. Rubrika je namenjena temu, da napišete svoje misli in
občutja. Ne nujno samo pozitivna. Edini pogoj je, da niste žaljivi in vulgarni. Napišite, kaj vam je všeč in kaj vam povzroča sive lase. Pa stojte za svojimi
besedami in se podpišite. Prvič smo spregledali, da je brez imena in priimka.
Je le prvič.
Uredništvo
Občinskega informatorja
SPOMIN NA OTROŠKO POLETJE NA
VRANSKEM
Ker se poletje že zelo spogleduje z jesenjo,
nam od poletja ostajajo le še spomini. Naš
Luc, ki je živahen sedemletnik, ima dva
zelo prijetna spomina na to poletje, njegovi
starši pa dve prijetni, a novi izkušnji.

Vedno je pravi čas, da storimo to, kar je
prav.
Martin Luther King

Luc je bil udeleženec Otroške nogometne
šole Vransko in potnik na nogometnem avtobusu. Z velikim navdušenjem in veseljem
je vsako jutro znova na postaji pričakoval
nogometni avtobus in pozno popoldne iz
njega izstopal utrujen, a zelo zadovoljen!
Vsak dan je domov prinašal številna nova
doživetja, ki jih je bil deležen v skupini sicer
že znanih nogometnih prijateljev in trenerjev. Organizatorji so poskrbeli za visok nivo
strokovnosti in varno izkustveno okolje, kar
je z vidika staršev najpomembnejše.

Življenjski cilj vsakega posameznika je
vedno isti: napredovanje v dobrem.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Luc je bil tudi eden izmed udeležencev
prvega oratorija na Vranskem. Osupljivo
in takoj se je vživel v zanj novo okolje, med
popolnoma nove obraze animatorjev in
otrok, ki jih prej ni poznal. Nepopisno je
užival v igrah, novih znanstvih, otroških
vragolijah, delavnicah, pel, plesal, na svoj
način molil in si širil obzorja.
Hvala vsem tistim, ki ste oba tedna oblikovali in hvala, ker ste nam dovolili z vami
deliti obe dragoceni izkušnji.
Lucevi starši iz Kaple

Če si se namenil k cilju, pa se med potjo
ustavljaš in kamenjaš vsakega psa, ki te
oblaja, ne boš cilja nikoli dosegel.
Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Človek vedno najde, kar išče: dobro ali
zlo, težave ali rešitve.
John Marks Templeton

Koliko časa pridobi tisti, ki se ne zmeni
za to, kaj mislijo, govorijo in delajo drugi, temveč skrbi samo za to, če so njegova
lastna dejanja pravična, blaga in dobra.
Mark Avrelij
Žal naj ti bo le za tri reči tvojih preteklih
dni: za hudo storjeno, za dobro zamujeno in za izgubljeni čas.
Anton Martin Slomšek
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ZKTŠ - KULTURA
GODALNI KVARTET CALISTO V CERKVI SV. MARTINA V ŠMARTNEM
Večer zadnje avgustovske sobote je bil tih in deževen. Kljub turobnemu vremenu se je cerkev sv.
Martina v Šmartnem precej napolnila in prisluhnili smo lahko odličnemu Godalnemu kvartetu
Calisto. Mladi glasbeniki, Matjaž Porovne, Alenka Semeja, Yasumichi Iwaki in Primož Zalaznik,
so izvedli večeru primeren repertoar komorne glasbe.
Poldruga ura predajanja glasbenim užitkom je hitro minila, a smo z odhodom domov vsi odlašali,
saj so nam Rojnikovi postregli z jabolki in domačim kruhom. Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko je dodal še vino in prijetno druženje smo podaljšali še za kakšno urico.

Godalni kvartet Caisto v cerkvi sv. Martina

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na zadnji glasbeni dogodek v okviru
VRANSKIH POLETNIH VEČEROV 2010

Naša poletna druženja bomo zaključili s koncertom
DUA HUDNIK .

Koncert bo jutri, v soboto, 25. septembra 2010, ob 20. uri v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

ABONMA 2010/2011
Obveščamo vas, da v pisarni Zavoda v Športni dvorani Vransko vpisujemo v otroški, mladinski,
gledališki in glasbeni abonma.
Prireditve bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko in v Športni dvorani Vransko, predstave iz
mladinskega abonmaja pa v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu. Občina Vransko nudi
abonentom brezplačen prevoz na ogled predstav v Žalec.
VPIS ABONMAJEV

Dosedanji abonenti:
- vsak dan, od 27. 9. do 1. 10. 2010, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni dvorani Vransko.
Novi abonenti:
- vsak dan, od 4. 10. do 15. 10. 2010, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni dvorani Vransko.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11 ali
031 210 298.
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ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Otroci pričakujejo, da bo praznovanje
rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa
URADNE
OBJAVE
ne veste kaj storiti, da ne bo vsako leto isto. Za vas organiziramo športno

Občine Vransko
rojstnodnevno zabavo.

INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko

Vransko, 24. september 2010
Številka
2 / 2010
Tel.: 03 703 12 10,
041 238 749

VSEBINA
AKTI OBČINE
1. ODLOK o zaključnem računu proračuna
Občine Vransko za leto 2009
2. ODLOK o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila
3. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko
za leto 2011
4. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko
leto 2011

JAVNI RAZPISI
5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Vransko 2011
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011
7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno
varstvenih programov in programov drugih
društev na območju Občine Vransko v letu
2011
8. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe
(pluženja in posipanja cest) na območju
Občine Vransko
9. NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTI IN
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za postavitev
sončne elektrarne

ZAPISNIKI
10. ZAPISNIK 25. redne seje Občinskega sveta
Občine Vransko

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ‐
LOKALNE VOLITVE 2010
11. SKLEP o določitvi dneva predčasnega
glasovanja za lokalne volitve 2010 v Občini
Vransko
12. SEZNAM kandidatov za župana in
kandidatov za člane občinskega sveta v volilni
enoti št. 1-9

AKTI OBČINE
1. Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Vransko za leto 2009
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
76/08), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU , 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine
Vransko na 25. redni seji dne 31. 8. 2010 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Vransko za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun
proračuna Občine Vransko za leto 2009, ki
zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Vransko je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
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osnovnih sredstev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in
dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve

Zaključni
račun 2009 v
EUR
2.673.054
1.861.654
1.736.265
1.460.741
171.222
104.302

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

125.388
47.181

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje
zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih
sredstev

1.782
1.782

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz
domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

2.000
2.000

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

898
2.491
8.271
66.548

0

0
807.619
807.619

2.769.088
810.891
199.523
29.109
522.130
49.224
10.905

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi
posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači
transferi

868.693
0
443.559

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja

971.124
971.124

80.579
344.554

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
pravnim in fiz. osebam, ki
niso PU
432 Investicijski transferi PU

118.380
23.536

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

-96.033

94.844

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih
posojil
751 Prodaja kapitalskih
deležev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije

Zaključni
račun
2009
v
EUR
0

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb
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

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Zaključni račun
2009 v EUR
150.000
150.000
150.000
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VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega
dolga
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.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

URADNE OBJAVE Občine Vransko
222.000
222.000
222.000

2. člen
Ime glasila je: »Občinski informator«.
3. člen

- 168.033

-72.000
96.033

19.259

9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa
finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa
financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 410/2010
Vransko, 31. 8. 2010

Ustanovitelj glasila je Občinski svet Občine
Vransko.
Izdajatelj glasila je Zavod za kulturo,turizem in
šport Vransko, Vransko 134.
Naslov uredništva glasila je: «Občinski
informator«, Vransko 134, 3305 Vransko.
Uredništvo
ima
informator@vransko.si.

elektronski

naslov:

4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma vsak
mesec razen v mesecu juliju, lahko pa izide tudi
izredna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo je v tiskani obliki dostavljeno na vse
poštne naslove na območju občine Vransko
brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se
objavi na spletni strani Občine Vransko.
II. NAMEN IN CILJ
IZDAJANJA GLASILA

USTANOVITVE

TER

5. člen

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS,
št. 110/06 - UPB1) in 16. člena statuta Občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 17/10, 53/10) je Občinski
svet Občine Vransko na 25. redni seji dne
31.08.2010 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje
glasila Občine Vransko (v nadaljevanju: glasilo).

Temeljni cilj in naloga glasila je obveščanje
občanov občine Vransko o vseh pomembnih
dogodkih v občini.
Namen glasila je seznanjanje občanov z lokalnimi
predpisi, javnimi razpisi, sklepi občinskega sveta,
delovanjem občinske uprave, obvestili Upravne
enote Žalec, obveščanje o dejavnostih kulturnih,
izobraževalnih in drugih društev, institucij in
podjetij.
Programska zasnova je po tem odloku sledeča:
Uvodnik/Beseda urednice, Uradne objave Občine
Vransko, Zgodilo se je …, Vranin glas – strani OŠ
Vransko – Tabor, ZKTŠ – kultura, ZKTŠ – šport,
Iz življenja društev, Knjižnična stran, Napovednik,
Izpod literarnega peresa občanov, Ne spreglejte,
Obvestila, mali oglasi.
Statut, odloki in drugi predpisi, zapisniki sej
občinskega sveta in delovnih teles Občinskega
sveta Občine Vransko se objavijo v delu glasila z
oznako »Uradne objave Občine Vransko«.
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III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA
6. člen
Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor
nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet
Občine Vransko. Glasilo ima izdajateljski svet, ki
šteje tri člane. Člane izdajateljskega sveta
imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je
enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi
župan. Predsednika izdajateljskega sveta
imenuje Občinski svet občine Vransko izmed
članov izdajateljskega sveta.
7. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
- predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem programsko zasnovo glasila ter spremlja
njeno uresničevanje,
- v primeru nejasnosti in na zahtevo urednika
odloča o vsebini glasila,
- poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno
ali na njegovo zahtevo.
8. člen
Odgovorni urednik glasila je vsakokratni direktor
javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko.
9. člen
Odgovorni urednik je v okviru določene
programske zasnove in kodeksa novinarske etike
pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Odgovorni urednik:
- sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,
- predlaga temeljno, programsko in vsebinsko
zasnovo glasila,
- pripravlja in ureja glasilo,
- pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju
glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, javnih
zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo
posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje
pri nastajanju glasila,
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
- enkrat letno pred novim proračunskim letom
pisno poroča ustanovitelju in izdajatelju o
uresničevanju programske politike,
- opravlja druge naloge s področja uresničevanja
programske zasnove in izdaje glasila.
Mandat odgovornega urednika je vezan na
mandat direktorja Zavoda za kulturo, turizem in
šport Vransko.

Številka 2/2010 – 24. 9. 2010

Odgovorni urednik sme zavrniti objavo
posameznega prispevka, vendar je dolžan o
razlogih obvestiti avtorja.
IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO
POSLOVANJE GLASILA
10. člen

Viri financiranja:
- proračunska sredstva ustanovitelja,
- prihodek iz reklam, oglasov in drugih sporočil,
- drugi prihodki.
Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev.
11. člen
Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo
nameniti samo za:
- stroške priprave in tiska glasila,
- stroške pridobivanja reklam,
- stroške dostave glasila in materialne stroški
uredništva,
- avtorske honorarje,
- druge stroške, ki so neposredno povezani s
pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Za tehnično izvedbo izdajanja glasila, to je za tisk
in distribucijo, sklene izdajatelj ustrezno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom na podlagi določil
Zakona o javnih naročilih.
12. člen
Oglaševanje je mogoče samo na straneh in na
način, kot ga določi izdajateljski svet.
Oglaševanje na naslovni strani ni mogoče.
Ceno oglaševanja določi župan na predlog
izdajateljskega sveta.
Oglaševanje in objave v času volilne kampanje
se izvedejo v skladu z Zakonom o volilni
kampanji.
13. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena
glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
- ime in sedež izdajatelja glasila,
- kraj in datum izdaje ter številka glasila,
- ime in sedež tiskarne ter naklada,
- ime in priimek odgovornega urednika,
- podatki o vpisu v razvid medijev.
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14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnem
glasilu Občine Vransko in se začne uporabljati s
1. januarjem 2011.
Številka: 0320/2010
Datum: 31. 8. 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Letni program športa v Občini Vransko za
leto 2011
Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko
(Uradni list RS št. 17/10 in 53/10) in 7. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je
Občinski svet občine Vransko na 25. redni seji
dne 31. 8. 2010 sprejel
LETNIPROGRAM
športa v Občini Vransko za leto 2011
Občina Vransko bo v letu 2011 na podlagi
sprejetega proračuna, namenila skupaj 99.461,00
€ za izvedbo letnega programa športa v občini
Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v
okviru proračunskih postavk namenila za
naslednje namene:
1. Za vzdrževanje zunanjih športnih objektov v
skupni višini 4.000,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni
poli Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so
namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave,
namakanja igrišč, električne energije
za
razsvetljavo
in
za
intervencije
zaradi
nepredvidenih okvar na športnih objektih in
napravah.
2. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ
Osnovna šola Vransko -Tabor 5.000,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
profesorja športne vzgoje in za financiranje
športnih tekmovanj, Zlati sonček in Krpan. Ta
sredstva se zavodu dodelijo neposredno na
podlagi sprejetega proračuna in podpisane letne
pogodbe.
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v
skupni višini 42.000,00 €:
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi
izvedenega javnega razpisa namenjala za
dejavnost in nakup opreme športnih društev in

URADNE OBJAVE Občine Vransko
klubov ter za druge izvajalce športnih programov
v občini, ki lahko na javnem razpisu kandidirajo
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Vransko. Na podlagi
javnega razpisa se bo financirala naslednja
vsebina športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Posamezen izvajalec športnega programa bo
prejel sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral
glede na točkovni sistem, ki je sestavni del
pravilnika. Z izbranimi izvajalci športnih
programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo
natančno opredeljevale namensko porabo
proračunskih sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške
športne dvorane Vransko za izvajanje športnih
programov, šolskih in izven šolskih športnih
aktivnosti v skupni višini 35.461,00 €, in sicer za
naslednje namene:
- 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v
športni dvorani Vransko
- 8.000,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov
športne dvorane Vransko (čiščenje, energija,
komunalne storitve, pregledi športne in ostale
opreme v dvorani)
5. Za ostale nepredvidene stroške s področja
športa in prostočasnih aktivnosti v skupni višini
1.000,00 €:
- planirana sredstva v okviru proračuna za leto
2010 so namenjena pokritju stroškov drugega
splošnega materiala in storitev, ki
niso
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče
natančneje definirati;
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih
površin in objektov v skupni višini 12. 000, 00 €,
in sicer za naslednje namene:
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- 2.000,00 € za nujna vzdrževalna dela na
zunanjih športnih površinah

Kulturni praznik, Pustni karneval, Praznik dela 1.
maj, občinski praznik , Dan državnosti, dan
samostojnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno
infrastrukturo.

Številka: 671/2010
Vransko, 31. 8. 2010

Za financiranje navedenih vsebin je namenjenih
146.530,00 € kot sledi:

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1. 08016 Vzdrževanje spominskih , sakralnih
objektov………………..………………...1.000,00 €

- 10.000,00 € za nujna vzdrževalna dela na
športni dvorani Vransko

2. 08023 Obnova mostu Ločica..…… 5.000, 00 €
4. Letni program kulture v Občini Vransko za
leto 2011
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 in 56/08) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10), je Občinski svet Občine Vransko na 25.
redni seji dne 31.08.2010 sprejel
LETNI PROGRAM
kulture v Občini Vransko za leto 2011
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2011 opredeljuje redno dejavnost, programe in
projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so
financirane s sredstvi občinskega proračuna ter
višino in namen sredstev predvidenih v
občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2011 so
sredstva za kulturo namenjena za:
– sofinanciranju društev in drugih neprofitnih
organizacij,
– sofinanciranju javnih zavodov,
– financiranju in sofinanciranju kulturnih
programov in prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo
namenjeno za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke
Letnega programa kulture se bodo sofinancirale
različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave,
ustvarjalne delavnice ...) kulturnih društev in
drugih neprofitnih organizacij,
– ljubiteljske dejavnosti, pevski zbori,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in
programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve,

3. 08026 Schwentnerjeva hiša..…….. 41.300,00 €
4. 08004 Medobčinska matična knjižnica
Žalec……………..…………………… .35.304,00 €
5. 08028 Ljubiteljska kultura..…………7.380,00 €
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega
doma Vransko……………………… 2. 000,00 €
7. 04023 ZKTŠ Vransko najemnine in zakupnine
– gasilski muzej……………..…….… 8.750,00 €
8. 04023 ZKTŠ Vransko tekoči transferi v javne
zavode - del……………….………… 24.596,00 €
9. 08020 Prireditve ob državnih
praznikih……..………………………… 7.000,00 €
10. 080021 Ostale občinske
prireditve………………….……………14.000,00 €
Skupaj:……………..……146.530,00 €
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje
redne dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega
programa kulture pod zaporedno številko 5 Ljubiteljska kultura, bo potekala na podlagi prijav
na razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture
se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje.
Občina financira projekt iz drugih proračunskih
postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega
časa, ki je na razpolago za odločitev o
financiranju, na podlagi drugega odstavka 102.
člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo.
Št.: 610/2010
Vransko, 31. avgusta 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6|Stran

13

Številka 2/2010 – 24. 9. 2010

URADNE OBJAVE Občine Vransko
4. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA

JAVNI RAZPISI
5. Javni razpis za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Vransko 2011
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju
letnega programa športa v občini Vransko (Ur.
list RS, št. 14/10) Občina Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Vransko 2011
I. POVABILO K ODDAJI VLOGE
1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA
RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programa športa v Občini Vransko.
Ciljna skupina javnega razpisa so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini.
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov
(v nadaljevanju: vsebine):
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
- šport invalidov.
B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in
strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in občinske športne
zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA
RAZPOLAGO JAVNEGA RAZPISA
- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 42.000,00 € EUR

Razpis se objavi na oglasni deski Občine
Vransko, spletni strani Občine Vransko
(www.vransko.si) in v Občinskem informatorju.
5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih
dokumentov je 25.10.2010, do 12. ure, osebno ali
priporočeno po pošti, na naslov: Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Vransko 2011« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
6. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje vlog bo izvedeno
prostorih Občine Vransko.

26.10.2010 v

7. IZID JAVNEGA RAZPISA
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
8. INFORMACIJE
Razpisno
dokumentacijo
lahko
dobijo
zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu
Občine Vransko ter na spletni strani Občine
Vransko
(www.vransko.si).
Vse
dodatne
informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
Številka: 4302-05/2010-01
Vransko, 24.9.2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Vransko (Ur. list
14/2010) Občina Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Vransko za leto 2011
1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA
RAZPISA
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,
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- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma
sofinancirajo naslednje vsebine:
– poslovanje in redna dejavnost registriranih
kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in
kulturna dejavnost drugih društev, ki so
registrirana tudi za kulturno dejavnost;
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu
občine;
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske
populacije, vendar le v delu, ki Letni program
kulture v Občini Vransko za leto presega vzgojno
izobraževalne programe;
– izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe
ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter vzdrževanje prostorov;
– kulturna izmenjava.
3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA
RAZPOLAGO JAVNEGA RAZPISA
Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
bo predvidoma iz sredstev proračuna za leto
2011 namenjeno 7.380,00 €.
4. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA
Razpis se objavi na oglasni deski Občine
Vransko, spletni strani Občine Vransko
(www.vransko.si) in v Občinskem informatorju.

Številka 2/2010 – 24. 9. 2010

7. Javni razpis za sofinanciranje socialno
varstvenih programov in programov drugih
društev na območju Občine Vransko v letu
2011

Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju
socialno varstvenih programov in programov
drugih društev na območju Občine Vransko (Ur.l.
RS. št. 14/2010) razpisuje Občina Vransko
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na
območju Občine Vransko v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Vransko za izvajanje
nalogna področju socialnega varstva in
programov drugih društev, organizacij in zvez za
leto 2011.
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina
Vransko v Odloku o proračunu občine Vransko
za leto 2011 zagotovila 9.000,00 EUR:
- proračunska postavka - sofinanciranje
programov humanitarnih društev 4.000,00 EUR

5. ROK IN NAČIN ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih
dokumentov je 25.10. 2010, do 12. ure, osebno
ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Javni razpis za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2011« z
navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani
kuverte.

-

proračunska postavka - sofinanciranje
letovanja socialno in zdravstveno ogroženih
otrok 1.500 EUR

-

proračunska postavka - socialno varstvo
drugih ranljivih skupin in programi drugih
posebnih skupin 2.500,00 EUR

-

proračunska postavka - programi
veteranskih organizacij 1.000,00 EUR.

6. DATUM ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo izvedeno 26.10.2010 ob 12.00
v prostorih Občine Vransko.

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

7. IZID JAVNEGA RAZPISA
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
8. INFORMACIJE
Razpisno
dokumentacijo
lahko
dobijo
zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v tajništvu
Občine Vransko ter na spletni strani Občine
Vransko
(www.vransko.si).
Vse
dodatne
informacije lahko dobijo vlagatelji
v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
Številka: 4302-06/2010-01
Vransko, 24.09.2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

- 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

8|Stran

15

Številka 2/2010 – 24. 9. 2010
programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge
pomembne programe za občane Občine
Vransko.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
- popolno ime in naslov izvajalca programa
oziroma projekta;

Izvajanje programov se mora nanašati na
območje Občine Vransko oziroma na njene
občane.

- opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi
pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih
stroškov;

3. V letu 2011 bo Občina Vransko sofinancirala
naslednje naloge in programe:

- finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire
financiranja;

- sofinanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v
javnem interesu na področju socialnega varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok;

- časovno dinamiko realizacije projekta.

- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene
preventive in vzgoje;
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi
generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo
programe, ki niso aktivnega komercialnega
značaja in ne spadajo med projekte kulturnih
društev in predstav, športnih tekmovanj,
izobraževanja, področja turizma, požarnega
varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz
drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi
posredovati
naslednje
podatke:
- izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni
razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v
tajništvu Občine Vransko, Vransko 59 ali na
internetni
strani
Občine
Vransko,
www.vransko.si.
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine
Vransko oz. da delujejo tudi na območju Občine
Vransko in odločbo o registraciji društva;
- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2010,
če je program bil sofinanciran s strani občinskega
proračuna v letu 2010, potrjeno na ustreznem
organu društva;
- davčno številko in številko transakcijskega
računa;
- program dela in finančni načrt za leto 2011;
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu,
podatke o številu članov društva, seznam članov
z območja Občine Vransko ter podatke o višini
članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo
predlagatelji posredovati naslednje podatke:

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati
razpisanemu področju, ne pa drugim področjem
delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v
obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju
Občine Vransko oziroma je program dejavnosti
zastavljen tako, da organizacija vključuje v
program člane iz Občine Vransko;
-

vključenost

članov

iz

Občine

Vransko;

- kvaliteta programov, (množičnost vključevanja,
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na
različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih
dokumentov je 25.10.2010 do 12. ure osebno ali
priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe drugih
društev 2011« z navedbo naslova pošiljatelja na
hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno dne 26.10.2010 v
sejni sobi občine in ne bo javno.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje
župan, po zaključku javnega razpisa pregleda
predloge, prispele na razpis in opravi vsa
potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če
ugotovi, da predlog ni popoln, pozove
predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil,
se zavržejo. Na predlog komisije direktor
občinske uprave s sklepom o izidu razpisa
obvesti vse prijavljene na razpis najkasneje v
roku 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog. Po preteku pritožbenega roka
bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o
sofinanciranju.
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9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite pri Jadranki Kramar, tel. 03/703 28 15 ali
jadranka.kramar@vransko.si.
Številka: 4302-04/2010-02
Vransko, 24.09.2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Javni razpis o izvajanju zimske službe
(pluženja in posipanja cest) na območju
Občine Vransko
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu
občine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS,
št.14/10), in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja
javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina
Vransko objavlja
JAVNIRAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko
za obdobje 1. 11. 2010 do 15. 3. 2011
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani
občine Vransko (www. vransko.si) in na oglasni
deski Občine Vransko. Ponudniki lahko oddajo
svoje ponudbe o izvajanju zimske službe do
20.10. 2010 na naslov Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.
Številka: 4303-37/2010-04
Vransko, 24.9.2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Namera o ustanovitvi služnosti in javno
zbiranje ponudb za postavitev sončne
elektrarne
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS; št. 14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 in 94/07, 100/09, 42/10), Občina
Vransko objavlja

Številka 2/2010 – 24. 9. 2010

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
in
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za postavitev sončne elektrarne na strehi:
- Zdravstvenega doma Vransko , površine 220
2
m
- Stanovanjskega bloka Vransko 89, površine
150 m2
- Kulturnega doma Vransko, površine 310 m2
2
- Športne dvorane Vransko, površine 1.250 m
2
- Osnovne šole Vransko, površine 160 m
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Vransko:
http://www.vransko.si.
Št: 4303-038/2010-03
Vransko, 16.9. 2010
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
10. ZAPISNIK 25. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
ZAPISNIK
25. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je bila v torek, 31. avgusta 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,
Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen,
Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Franc
Remic, Ivan Bervar, Anica Medvešek;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU:
Aleksandra Kumer, Rudolf Pušnik (zapisnikar);
- SOU Vransko – Tabor: Petra Slatinšek, Mihaela
Zupančič;
- nadzorni odbor: Marjana Jug, Janez Lencl.
- ostali prisotni: Jolanda Železnik (direktorica
Medobčinske splošne knjižnice Žalec), Franja
Centrih (direktorica UPI Ljudske univerze Žalec),
Sabina Korošec (ravnateljica II. OŠ Žalec), Majda
Pikl (ravnateljica OŠ Vransko – Tabor), Hrastovec
Miran (OO SD Vransko), Marko Krajnc (direktor
Energetike Vransko, d.o.o.);
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- opravičeno odstotni: Suzana Felicijan Bratož
(direktorica ZKTŠ Vransko), Marjan Golob
(direktor Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate
Žalec), Tanja Cehner (ravnateljica Glasbene šole
Risto Savin Žalec).
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob
20. uri prisotnih 9 članov občinskega sveta, zato
je seja sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog za dopolnitev dnevnega reda
s točko 9a: Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko –
Tabor.
Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA dopolnitev dnevnega reda s točko
9a
- 9 glasov ZA sprejem dopolnjenega dnevnega
reda kot celote
Sklep št. 471
Sprejme se dopolnitev dnevnega reda 25. redne
seje s točko 9a.: Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vransko-Tabor.
Sklep št. 472
Sprejme se naslednji dnevni red 25. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 24.
redne seje z dne 22.6.2010 in 14.
korespondenčne seje z dne 10.8.2010
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o zaključnem računu občine Vransko za
leto 2009 - 2. obravnava in sprejem
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Vransko za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010
5. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila »Občinski informator«
6. Obravnava in sprejem poročil javnih zavodov o
rezultatih poslovanja za leto 2009
7. Sprejem letnega programa športa
8. Sprejem letnega programa kulture
9. Obravnava in potrditev sistemizacije OŠ
Vransko – Tabor, Enota Vrtec Vransko
9a. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor
10. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnikov
24. redne seje z dne 22.6.2010 in 14.
korespondenčne seje z dne 10.8.2010
Pripomb na predložena zapisnika 24. redne seje
in 14. korespondenčne seje ni, zato svetniki
glasujejo o potrditvi zapisnikov v predloženem

URADNE OBJAVE Občine Vransko
besedilu:
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 24. redne seje
- 9 glasov ZA potrditev zapisnika 14.
korespondenčne seje
Sklep št. 473
Potrdi se zapisnik 24. redne seje z dne 22.6.2010
v predloženem besedilu.
Sklep št. 474
Potrdi se zapisnik 14. korespondenčne seje z dne
10.8.2010 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
- G. Emil Jelen zastavi vprašanje glede
problematike javne zobozdravstvene oskrbe v
Občini Vransko. Župan bo odgovor posredoval na
naslednji seji občinskega sveta.
- Ga. Anica Medvešek zastavi vprašanje glede
problematike odvodnjavanja meteornih voda na
javni poti št. 992811 Čeplje-Rojšek po končani
rekonstrukciji križišča Čeplje. Župan odgovori, da
je dne 7.9.2010 sklican sestanek, katerega tema
bo novonastala problematika po rekonstrukciji
križišča Čeplje.
- G. Ivan Kokovnik poda vprašanje glede
lastništva zemljišča parc. št. 1610/11, k.o.
Prekopa. Župan pojasni, da je zemljišče Občina
Vransko prodala podjetju Petre, d.o.o.
Ad3: Odlok o zaključnem računu občine
Vransko za leto 2009 - 2. obravnava in
sprejem
Uvodno obrazložitev poda župan. Odlok je bil
obravnavan in sprejet v 1. branju na 24. redni seji
dne 22.6.2010 in posredovan v 30 dnevno javno
obravnavo. Pripomb v času javne obravnave ni
bilo. Poročilo nadzornega odbora poda
predsednica odbora, ga. Jug, ki pove, da
nadzorni odbor večjih nepravilnosti ni ugotovil in
zato občinskemu svetu predlaga sprejem Odloka
o zaključnem računu občine Vransko za leto
2009. Župan povzame še izsledke revizije
Računskega sodišča RS, ki je Občini Vransko
predlagalo nekaj priporočil za izboljšanje
poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo,
ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je
bilo to mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti
oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.
Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov ZA
Sklep št. 475
Sprejme se Odlok o zaključnem računu občine
Vransko za leto 2009 v predloženem besedilu.
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Odlok se objavi v Uradnih objavah Občine
Vransko.
Ad4: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Vransko za obdobje od 1. 1. 2010 do 30. 6.
2010
Poročilo poda ga. Slatinšek. Župan predlaga
sprejem sklepa, s katerim občinski svet potrjuje,
da se je seznanil s poročilom polletnega
poslovanja Občine Vransko. Razpravi sledi
glasovanje: 9 glasov ZA
Sklep št. 476
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s
poročilom o izvrševanju proračuna Občine
Vransko za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010.
Ad5: Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila »Občinski informator«
Župan poda obrazložitev. Predlaga se združena
1. in 2. obravnava (sprejem po hitrem postopku)
in sprejem odloka v predloženem besedilu.
Razpravi sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 9 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 477
Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila »Občinski informator« se sprejme po
hitrem postopku.
Sklep št. 478
Sprejme se Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila »Občinski informator«.
Odlok se objavi v Uradnih objavah Občine
Vransko.
Ad6: Obravnava in sprejem poročil javnih
zavodov o rezultatih poslovanja za leto 2009
Občinski svet je obravnaval poročila o rezultatih
poslovanja za leto 2009 naslednjih javnih
zavodov:
- OŠ Vransko-Tabor,
- ZKTŠ Vransko,
- II. OŠ Žalec,
- Glasbena šola Risto Savin Žalec,
- Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
- UPI Ljudska univerza Žalec,
- Javni zavod Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec.
Dodatna pojasnila k poročilom o rezultatih
poslovanja za leto 2009 so podali:
- ga. Korošec, ravnateljica iz II. OŠ Žalec;
- ga. Centrih, direktorica UPI Ljudske univerze
Žalec;
- ga. Železnik; direktorica Medobčinske splošne
knjižnice Žalec;
- ga. Pikl; ravnateljica OŠ Vransko – Tabor.
Župan predlaga, da občinski svet sprejme sklep o
seznanitvi s poročili. Poročila so na vpogled v
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tiskani obliki na sedežu Občine Vransko
(tajništvo).

Sklep št. 479
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s
poročili o rezultatih poslovanja za leto 2009
naslednjih javnih zavodov: OŠ Vransko-Tabor,
ZKTŠ Vransko, II. OŠ Žalec, Glasbena šola Risto
Savin Žalec, Medobčinska splošna knjižnica
Žalec, UPI Ljudska univerza Žalec, Javni zavod
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec.
Ad7: Sprejem letnega programa športa
Obrazložitev točke poda župan. Občinskemu
svetu predlaga, da sprejme letni program športa
za leto 2011. Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov
ZA
Sklep št. 480
Sprejme se Letni program športa v Občini
Vransko za leto 2011. Letni program se objavi v
Uradnih objavah Občine Vransko.
Ad8: Sprejem letnega programa kulture
Obrazložitev točke poda župan. Občinskemu
svetu predlaga, da sprejme letni program kulture
za leto 2011. Sledi glasovanje: 9 glasov ZA
Sklep št. 481
Sprejme se Letni program kulture v Občini
Vransko za leto 2011. Letni program se objavi v
Uradnih objavah Občine Vransko.
Ad9: Obravnava in potrditev sistemizacije OŠ
Vransko – Tabor, Enota Vrtec Vransko
Obrazložitev poda ravnateljica OŠ VranskoTabor, ga. Pikl. Župan predlaga občinskemu
svetu, da potrdi sistematizacijo. Razpravi sledi
glasovanje: 9 glasov ZA
Sklep št. 482
Potrdi se predložena sistemizacija delovnih mest
za šolsko leto 2010/2011 v OŠ Vransko – Tabor,
Vrtec Vransko.
Ad9a: Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Vransko-Tabor
Župan poda obrazložitev in predlaga občinskemu
svetu, da odlok sprejme po hitrem postopku.
Razpravi sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA sprejem po hitrem postopku
- 9 glasov ZA sprejem odloka
Sklep št. 483
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor se sprejme
po hitrem postopku.
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Sklep št. 484
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola VranskoTabor. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Ad10: Razno
a) Župan občinskemu svetu predstavi poročilo o
izvajanju zimske službe 2009/10.
b) Župan občinski svet seznani z začetkom javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2.
c) Župan občinske svetnike povabi na sprejem
občanke Sabine Predovnik, ki se s prvih
svetovnih iger borilnih veščin vrača z bronasto
medaljo v ju-jitsuju.

URADNE OBJAVE Občine Vransko

AKTI OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE –
LOKALNE VOLITVE 2010
11. Sklep o določitvi dneva predčasnega
glasovanja za lokalne volitve 2010 v Občini
Vransko
Občinska volilna komisija občine Vransko je na 1.
redni seji dne 12.08.2010 sprejela naslednji
SKLEP
o določitvi dneva predčasnega glasovanja za
lokalne volitve 2010 v Občini Vransko

Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22.
uri.
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

I.
Kot dan za izvedbo predčasnega glasovanja za
izvedbo lokalnih volitev 2010 v Občini Vransko se
določa SREDA, 6. oktober 2010.
II.
Predčasno glasovanje poteka na volišču št. 901 Predčasno glasovanje, s sedežem na naslovu
Vransko 59, 3305 Vransko (sejna soba občine)
od 9. do 17. ure.
III.
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi
na oglasni deski občine Vransko in uradni spletni
strani občine Vransko - www.vransko.si.
Številka: 0410/2010-32
Vransko, 18.8.2010
Predsednica OVK
Brigita Miklavc l. r.
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12. Seznam kandidatov za župana in kandidatov za člane občinskega sveta v volilni enoti št. 1-9

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št.
94/07 in 45/08), v zvezi z določbo 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVZD-UPB1, Uradni list RS,
št. 109/06, 54/07 – odl. US in 49/08 – skl. US) je Občinska volilna komisija občine Vransko sestavila
naslednji
SEZNAM
KANDIDATOV ZA ŽUPANA
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA V VOLILNI ENOTI ŠT. 1 - 9
Kandidata za župana:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1. STANISLAV ZDEŠAR, rojen 22.10.1947, stanujoč Jeronim 49, 3305 Vransko,
ELEKTRIKAR, UPOKOJENEC.
Predlagatelj: DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE (DS).
2. FRANC SUŠNIK, rojen 04. 09. 1955, stanujoč Čeplje 1 c, 3305 Vransko,
GIMNAZIJSKI MATURANT, ŽUPAN.
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Vransko. Voli se en (1) kandidat.

Kandidati za člane občinskega sveta:
Volilna enota št. 1 obsega območje naslednjih naselij: Prekopa
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

JANEZ LENCL, rojen 30.04.1965, stanujoč Prekopa 11 c, 3305 Vransko,
univ. dipl. ing. telekomunikacij, projektni inženir.
Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS).

2.

ROMAN ALEŠ, rojen 03.02.1963, stanujoč Prekopa 35, 3305 Vransko,
strojni mehanik, voznik strojnik.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

3.

LJUBOMIR GOSAK, rojen 16.11.1950, stanujoč Prekopa 10 B, 3305 Vransko,
trgovski poslovodja, samostojni podjetnik.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

Voli se en (1) član občinskega sveta.
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Volilna enota št. 2 obsega območje naslednjih naselij: Čeplje
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

ANICA MEDVEŠEK, rojena 24.06.1962, stanujoča Čeplje 4, 3305 Vransko,
poslovna sekretarka, višja referentka za kreditiranje.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

ALEKSANDER REBERŠEK, rojen 09.10.1980, stanujoč Čeplje 8, 3305 Vransko,
elektrotehnik – elektronik, samostojni podjetnik.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

Voli se en (1) član občinskega sveta.
Volilna enota št. 3 obsega območje naslednjih naselij: Brode, Selo pri Vranskem –del (od hišne št. 1
do 14)
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

SONJA GORNJAK, rojena 13.10.1970, stanujoča Brode 14, 3305 Vransko,
tekstilni mehanik, slaščičarka.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

NATAŠA JUHART, rojena 22.07.1975, stanujoča Brode 12 b, 3305 Vransko,
zdravstveni tehnik, zdravstveni tehnik v hemodializi.
Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS).

3.

VLADIMIR REBERŠEK, rojen 17.11.1959, stanujoč Brode 24 C, 3305 Vransko,
ekonomist, komercialist.
Predlagatelj:
LUDVIK PIKL IN SKUPINA VOLIVCEV.

Voli se en (1) član občinskega sveta.
Volilna enota št. 4 obsega območje naslednjih naselij: Vransko
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

IRENA PEKLAR, rojena 31.10.1964, stanujoča Vransko 12, 3305 Vransko,
zdravstveni tehnik, medicinska sestra.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

DAMIJANA PODBREGAR, rojena 24.04.1980, stanujoča Vransko 14, 3305 Vransko,
usnjarsko krznarski konfekcijski tehnik.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

3.

HELENA JELEN, rojena 05.06.1980, stanujoča Vransko 40, 3305 Vransko,
gostinka, samostojna podjetnica.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).
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4.

MARJAN PEČOVNIK, rojen 19.04.1967, stanujoč Vransko 130, 3305 Vransko,
magister farmacije, upravnik lekarne.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

5.

ANICA BOGATAJ, rojena 11.03.1963, stanujoča Vransko 110 B, 3305 Vransko,
dipl. med. sestra, patronažna sestra.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

6.

GREGOR PIKL, rojen 29.06.1978, stanujoč Vransko 17 a, 3305 Vransko,
mizar, samostojni podjetnik.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

7.

VLADIMIR RANČIGAJ, rojen 04.02.1937, stanujoč Vransko 52, 3305 Vransko,
strojni delovodja, upokojenec.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

Volijo se trije (3) člani občinskega sveta.

Volilna enota št. 5 obsega območje naslednjih naselij: Ločica pri Vranskem, Zajasovnik – del (od
hišne št. 13 do 20)
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

MAJA JERMAN, rojena 30.01.1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 40, 3305 Vransko,
dipl. vzgojiteljica, vzgojiteljica.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

DARJA LOKAR GOVEDNIK, rojena 22.12.1974, stanujoča Ločica pri Vranskem 28, 3305 Vransko,
profesorica razrednega pouka, učiteljica.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

3.

ANTON HOMŠAK, rojen 19.06.1974, stanujoč Ločica pri Vranskem 4, 3305 Vransko,
avtoklepar, vzdrževalec avtocest – skupinovodja.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

Voli se en (1) član občinskega sveta.

Volilna enota št. 6 obsega območje naslednjih naselij: Limovce, Zaplanina, Zahomce
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

IVAN BERVAR, rojen 29.03.1949, stanujoč Zaplanina 21, 1222 Trojane,
modelni mizar, upokojenec.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

NATAŠA URANKAR, rojena 19.02.1975, stanujoča Zahomce 15, 3305 Vransko,
gospodinja, delo na kmetiji.
Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS).
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ANTON UČAKAR, rojen 19.04.1962, stanujoč Zaplanina 9, 3305 Vransko,
tekstilec, ključavničarska dela.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

Voli se en (1) član občinskega sveta.

Volilna enota št. 7 obsega območje naslednjih naselij: Prapreče, Vologa, Jeronim –del (od hišne št.
29 do 58)
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

JUSTIN SEDELJŠAK, rojen 16.04.1947, stanujoč Prapreče 25, 3305 Vransko,
ključavničar, upokojenec.
Predlagatelj:
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS).

2.

SONJA CENCELJ, rojena 05.03.1983, stanujoča Jeronim 50, 3305 Vransko,
univ. dipl. inž. zootehnike, inšpektor.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

3.

ANDREJ SEMPRIMOŽNIK, rojen 17.10.1971, stanujoč Jeronim 33 a, 3305 Vransko,
univ. dipl. inž. elektrotehnike, vodja oddelka.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

Voli se en (1) član občinskega sveta.

Volilna enota št. 8 obsega območje naslednjih naselij: Stopnik
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

MIRA FARČNIK ZORE, rojena 15.04.1954, stanujoča Stopnik 24 a, 3305 Vransko,
administrativni tehnik, upokojenka.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

2.

JOŽEF DOLAR, rojen 31.12.1962, stanujoč Stopnik 45 A, 3305 Vransko,
avtoklepar, samostojni podjetnik.
Predlagatelj:
SOCIALNI DEMOKRATI (SD).

3.

IVAN KOKOVNIK, rojen 12.10.1953, stanujoč Stopnik 41, 3305 Vransko,
kmet, kmetovalec.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

4.

TOM ZORE, rojen 08.12.1989, stanujoč Stopnik 24 a, 3305 Vransko,
študent gradbeništva.
Predlagatelj:
DEMOKRATSKA STRANSKA SLOVENIJE (DS).

Voli se en (1) član občinskega sveta.
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Volilna enota št. 9 obsega območje naslednjih naselij: Tešova, Čreta, Jeronim – del (od hišne št. 1 do
28/a in 59), Selo pri Vranskem – del (od hišne št. 15 do 19)
Kandidati so:
Ključ sortiranja: izžrebani vrstni red kandidatov
1.

JOŽE MATKO, rojen 21.12.1972, stanujoč Selo pri Vranskem 17, 3305 Vransko,
ing. lesarstva, tehnolog.
Predlagatelj:
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si).

2.

FRANC REMIC, rojen 24.11.1961, stanujoč Čreta 3, 3305 Vransko,
kmet, kmetovalec.
Predlagatelj:
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (SDS).

Voli se en (1) član občinskega sveta.
Volitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.

Številka: 0410/2010
Vransko, 16. september 2010

PREDSEDNICA OVK
Brigita Miklavc, l.r.

*Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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Športna dvorana Vransko,Vransko 23, 3305 Vransko
tel.: 041 238 749, 03 703 12 10 faks: 03 703 12 15, E-pošta: zkts.vransko@siol.net
www.zkts-vransko.si

V ŠD Vransko že poteka nova sezona rekreacije in treningov. V dvorani ponujamo
naslednje oblike rekreacije:
 odbojka, košarka, nogomet,
Športna dvorana Vransko,Vransko 23, 3305 Vransko
 aerobika, pilates,
orientalski plesi,
tel.: 041 238 749, 03 703 12 10 faks: 03 703 12 15, E-pošta: zkts.vransko@siol.net
 badminton,
www.zkts-vransko.si
 gibalna abeceda in športni rojstni
dnevi za najmlajše,
 Vransko
za osnovnošolce
bomonova
v časusezona
zimskihrekreacije
počitnic organizirali
smučarski
tečaj naponujamo
Golteh,
V ŠD
že poteka
in treningov.
V dvorani
naslednje
oblike
rekreacije:
 pozimi bomo organizirali smučanje v tujini,
 odbojka, košarka, nogomet,
 skupinsko in individualno čiščenje in harmoniziranje energijskih teles (joge ge.
 aerobika, pilates, orientalski plesi,
Lončarič Lašič v dosedanji obliki ne bo več, saj se ukvarja z bioenergijo)

 badminton,
 gibalna abeceda in športni rojstni dnevi za najmlajše,
ABECEDA
 za osnovnošolce bomo vGIBALNA
času zimskih počitnic
organizirali smučarski tečaj na Golteh,
 pozimi bomo organizirali smučanje v tujini,
 skupinsko
individualno
čiščenje
in harmoniziranje
energijskih
(joge ge.
Gibalni
razvoj je zainpredšolske
otroke
temeljnega
pomena. Gibalne
dejavnostiteles
pripomorejo
Lončarič
Lašič
v
dosedanji
obliki
ne
bo
več,
saj
se
ukvarja
z
bioenergijo)
k pravilnemu gibalnemu in funkcionalnemu razvoju.

Pri GIBALNI ABECEDI bodo najmlajši skozi igro in domišljijo spoznavali in razvijali naravne
GIBALNA ABECEDA
oblike gibanja, osnove iger z žogo, elementarne igre, atletsko abecedo.
Naš cilj
je otroke,
stare od
3 dotemeljnega
6 let, navdušiti
gibanjem,
ki pripomore
k
Gibalni
razvoj
je za predšolske
otroke
pomena. nad
Gibalne
dejavnosti
pripomorejo
in kreativnosti
in s katerimrazvoju.
razvijajo koordinacijo, se učijo kolektivnosti in
k ustvarjalnosti
pravilnemu gibalnemu
in funkcionalnemu
Pri
GIBALNI
ABECEDI
bodo
najmlajši
skozi
igro in domišljijo spoznavali in razvijali naravne
upoštevanja pravil.
oblike
gibanja,
osnove iger
z žogo,
elementarne
atletsko
Z gibalno
pismenostjo
se bodo
malčki
spoznavaliigre,
vsako
sredoabecedo.
(pričetek 1. 10. 2010) v
Naš cilj je otroke, stare od 3 do 6 let, navdušiti nad gibanjem, ki pripomore k
plesni dvorani Športne dvorane Vransko. Cena bo 30 € mesečno. Informacije: 03 703 12 10.

ustvarjalnosti in kreativnosti in s katerim razvijajo koordinacijo, se učijo kolektivnosti in
upoštevanja pravil.
Z gibalno pismenostjo se bodo malčki spoznavali vsako sredo (pričetek 1. 10. 2010) v
plesni dvorani Športne dvorane Vransko. Cena bo 30 € mesečno. Informacije: 03 703 12 10.

Fotografija dvorane
Fotografija dvorane
Plesna dvorana čaka na najmlajše

ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

Otroci pričakujejo, da bo praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa ne veste, kaj
Otroci
da bo
praznovanje
dne nekaj
posebnega,
vi pa ne
veste, kaj
storiti,pričakujejo,
da ne bo vsako
leto
isto. Za vasrojstnega
organiziramo
športno
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
SPREJEM PRVOŠOLCEV 2010/2011
Letošnji prvi »skok« v šolo je za 25 prvošolcev
Osnovne šole Vransko - Tabor potekal na res
čudovit in sončen dan. Učiteljice prvega triletja smo za naše nove učence pripravile sprejem, za katerega upamo, da ga bodo še dolgo
ohranili v lepem spominu. Poleg vseh majhnih
presenečenj in darilc, ki sta jim jih namenili šola
in Občina Vransko, so imeli otroci in starši tudi
možnost, da našo šolo in delo na njej pobližje
spoznajo. Sprejem letošnjih prvošolcev sta s
spodbudnima nagovoroma odprla ravnateljica
Majda Pikl in župan Franc Sušnik. Učenci so
nato preskočili vrvico in prvič vstopili v šolo.
Takoj zatem so že dobili prvo nalogo, ki so jo
skupaj s starši uspešno rešili. Njihova naloga je
bila poiskati tri šolske prostore, v katerih smo
učiteljice za učence pripravile zanimive delavnice. V knjižnici so si lahko učenci s starši
ogledali lutkovno igrico »Objemi me«, v telovadnici so se dodobra razgibali in nasmejali, v
eni izmed učilnic pa so učenci spoznavali podmorski svet in se poskušali naučiti novo pesmico.
Prvi šolski dan se je za učence zaključil s podelitvijo majic in s sladkim presenečenjem
v jedilnici.

Nekaj vtisov prvošolcev ...
»Počutila sem se fajn. Miza v jedilnici je bila
lepo pripravljena. Mislila sem, da bom padla
s stolčka.«
Jana
»Všeč mi je bilo, ko smo peli pesmico Po
morju pluje ladja. Komaj sem čakala, da
grem v šolo.«
Lucija
»Všeč mi je bilo, da smo šli v knjižnico. Ni
mi bilo všeč, da sem moral čakati pred vrati
šole.«
Jaka
»Ful fajn mi je bilo v telovadnici in ko smo
iskali naloge po šoli. Vse je bilo tako, kot sem
si predstavljal.«
David
»Všeč mi je bilo v telovadnici in jedilnici.
Tam je bila lepo pripravljena hrana.«
Denis

Nataša Pečovnik

Preskok v šolo
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... in fotografskih utrinkov

... in ravnateljice
Pozdrav župana

“Objemi me” v šolski knjižnici

Ena od delavnic

Sladki prvi dan

Prvi dan so vragolije še dovoljene

S starši v učilnici
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PO USPEŠNI UČITELJSKI KARIERI V
ZASLUŽENI POKOJ
Naša kolegica Barbara Ramšak, predmetna
učiteljica zgodovine in umetnostne zgodovine,
je z novim šolskim letom odšla v zasluženi
pokoj. Svojo uspešno poklicno kariero je začela
davnega leta 1974 na OŠ Vransko in jo tukaj
tudi zaključila.
Kot je poudarila ravnateljica Majda Pikl, je
poučevala mnoge generacije, si pridobila njihovo zaupanje zaradi svojega prijaznega in
pozitivnega pristopa ter z mnogimi ohranila
pristne prijateljske stike. Svoje delo je vedno opravljala z navdušenjem, kar so opazili
ne samo učenci, ampak tudi kolegi in starši.
Uspešna je bila tudi na mnogih tekmovanjih,
vendar se je zavedala, da je poleg tekmovanj
pomembnejše učenje za življenje.
Ko je kolege in kolegice povabila na svojo zadnjo učno uro – na slovo od poklicnega življenja,
ni slutila, da ji bodo pripravili presenečenje v
obliki knjige s pomenljivim naslovom »Barbara, radi bi ti povedali«. Vanjo so svoje želje
zapisali prav vsi zaposleni na šoli Vransko,
nekateri kar v rimah.
Naj zaključim z besedami kolegice Marije
Zagoričnik: »Je čas, ki šel bo med spomine,
a pravo prijateljstvo ne mine ...« Pravo prijateljstvo ostaja večno v srcih in mislih vseh, ki
smo imeli srečo, da smo delali s teboj.
Marija Završnik

Barbara Ramšak

Barbara Ramšak s sodelavci na “zadnji učni uri”
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI
VRANSKO
Za nami je prvi mesec treningov, v tem času pa
smo odigrali že tudi tri tekme. Prijateljsko proti
Hopsom s Polzele, ki igrajo v 1. SKL, smo sicer
izgubili, vendar smo jim nudili dostojen upor
in z odlično igro v napadu dosegli kar 77 točk.
Več težav smo imeli v obrambi, kjer je prišla do
izraza fizična moč visokih igralcev Polzele. V
začetku septembra (10. in 12.) sta nas že čakali
prvi uradni srečanji nove sezone. V tekmovanju pokala Spar je bila naša prva nasprotnica
ekipa Lastovka iz Domžal. ‘’Ptičji derbi’’, kot
ga je poimenoval trener Luka Gržina, je kot po
pravilu pripadel močnejšim - Vranom. Vendar
smo morali garati vseh 80 minut na igrišču, saj
sta se obe tekmi odločali prav v zadnjih sekundah. V domači dvorani smo po preobratu v
zadnjih dveh minutah tekme prišli do tesne
zmage. Semafor je po zadnjem pisku kazal rezultat 69 : 67 v našo korist. Še bolj napeto je bilo
v dvorani Komunalnega centra v Domžalah
(dvorana, v kateri igra tudi ekipa Heliosa).
Po našem odličnem začetku so nas borbeni
domačini ujeli, nato pa sta se ekipi izmenjavali
v vodstvu vse do konca tekme, ki se je končala
z neodločenim izidom 60 : 60. Zaradi domače
zmage v naslednji krog pokalnega tekmovanja
napredujemo Vrani. V 3. krogu smo prosti, v 4.
pa lahko pričakujemo precej težkega nasprotnika, po možnosti iz 1. SKL. September bo tako
za vransko košarko še zelo zanimiv.
S treningi bodo vsak čas pričeli tudi mlajši Vra
ni, točen datum pa bo znan, ko se bo sestavil celoten urnik uporabe športne dvorane. Treningi
bodo po vsej verjetnosti potekali trikrat tedensko, za točne termine pa bodo osnovnošolci
obveščeni na OŠ Vransko.
Vsem našim gledalcem se zahvaljujemo za
podporo s tribun in jim želimo veliko užitkov
ob spremljanju prihajajočih tekem.
Žan Ocvirk
GASILCI VETERANI DRUGI
Aktivni veterani Občinskega poveljstva
Vransko so po dobri uvrstitvi na prvem tekmovanju s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami v začetku julija na pokalnem
tekmovanju na Vranskem tekmovali še na
pokalnem tekmovanju v Radmirju ob Savinji konec julija in 21. avgusta v Šoštanju.
Že pred tekmo na Vranskem sta bili pokalni
tekmi s staro gasilsko tehniko še v Kapli in v
Gotovljah. Trije najboljši rezultati vseh petih
pokalnih tekmovanj dajo skupen rezultat in
uvrstitev v Pokalnem tekmovanju za prehodni pokal savinjsko-šaleške regije.
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Tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami, katerih starost mora biti večja
od 50 let, sicer poteka v Šoštanju že tradicionalno 27 let. Organizatorji že tradicionalnih pokalnih tekmovanj so tudi prostovoljna gasilska društva v prej navedenih krajih
z izjemo Vranskega. Tudi vranski gasilci si
želimo, da bi se tekmovanje pri nas odvijalo

Gasilci veterani v pripravljenosti

vsako leto, še posebej zaradi želje, da bi se
tovrstno tekmovanje s staro gasilsko tehniko
razširilo na nivo državnega tekmovanja, saj
bi to pomenilo veliko popularizacijo gasilstva v Sloveniji, ki se kot država že lahko s
ponosom pohvali, da ima največ gasilcev na
svetu glede na število državljanov in največ
prostovoljcev, ki niso samo člani gasilskega
društva, ampak so za nudenje pomoči tudi
ustrezno usposobljeni.
Gasilci veterani Požarne brambe Vransko smo na petih tekmovanjih osvojili tri
druga mesta, eno tretje mesto in eno osmo
mesto med šestnajstimi ekipami, ki so letos
tekmovala za prehodni pokal Savinjskošaleške regije. Že v naprej smo vedeli, da
kljub najboljšemu časovnemu rezultatu
24,9 sekund ne moremo biti prvi. Zaradi
resnično kompletne opreme iz leta 1874 so
v vseh petih tekmah upravičeno superiorno
zmagali veterani PGD Šmarje – Sap. Veterani OP Vransko se kljub temu ne damo in
za naslednje leto so mogoča presenečenja,
voljo, znanje in tehniko imamo.

Požarna bramba Vransko

Tekmovalna zavist je koristna, saj večkrat
slišimo: »Lahko vam, ker imate največji
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gasilski muzej stare gasilske tehnike v Sloveniji!« To je resnica, vendar nam uspešno
delo uspeva tudi zato, ker imamo veliko podporo in pomoč v vseh prostovoljnih gasilskih društvih v občini, enako nam pri naših
aktivnostih pomaga Občina Vransko skupaj
z županom. Skupaj smo prej navedeno razliko uspeli zmanjšati na le nekaj točk. Z nakupom oblačil, identičnih oblačilom iz leta
1886, s kvalitetno obnovljeno staro opremo
iz Gasilskega muzeja Vransko ob prostovoljnem delu veteranov in drugih gasilcev
ter ob glasni podpori predvsem prebivalcev
Brodov se naslednje leto pustimo ponovno
prijetno presenetiti.

linanju, saj smo premagali nasprotnika z dolgoletno tradicijo v tem športu. Veseli smo, da smo
lahko tekmovali na lepo urejenem domačem
tekmovališču, kjer smo se zadržali v veselem
druženju še dolgo po tekmovanju.

Albert Predovnik
TUDI NA JESEN ŽIVLJENJA SIJE SONCE
Že vrsto let Društvo upokojencev Vransko organizira športna srečanja s sosednjimi društvi
upokojencev. V torek, 14. 9. 2010, smo merili
športne moči z Društvom upokojencev Prebold. Tekmovali smo v šahu, ruskem kegljanju,
pikadu, metanju krogov in balinanju.

Upokojenci med igranjem šaha

V zadnjem Občinskem informatorju smo pri
zahvalah za donacije izpustili Klemna Felicijana, kateremu se tokrat za njegov prispevek lepo
zahvaljujemo in seveda iskreno opravičujemo.
Predsednik DU Vransko
Vlado Rančigaj
NK VRANSKO - ZAČETEK NOVE
TEKMOVALNE SEZONE 2010/2011

Srečanje vranskih in preboldskih upokojencev

Naša ekipa se je odlično izkazala, saj smo za
upokojenci Prebolda zaostajali le za eno točko.
Največje veselje nam je prinesla zmaga v ba-

Balinanje je priljubljen šport upokojencev

Nova nogometna sezona 2010/11 je že v
polnem teku, priprave na nove izzive pa so
potekale že od sredine julija. Prvi so z napornimi pripravami pričeli naši člani in
mladinci, ki so okrepljeni z nekaterimi novimi igralci »oddelali« lepo število kondicijskih treningov, obe ekipi pa sta odigrali tudi
kar nekaj trening tekem. Članska ekipa je po
ponesrečeni sezoni v Štajerski ligi ponovno
članica lige MNZ Celje. Z novim trenerjem
in nekaj novimi igralci bodo fantje poizkušali
v konkurenci 7 ekip osvojiti naslov prvaka
MNZ Celje. Da bo naloga vse prej kot lahka, je pokazal začetek tekmovanja, ko smo
v prvem krogu nepričakovano izgubili na
domačem igrišču proti ekipi iz Laškega,
boljšo igro pa so fantje pokazali v drugem
krogu in v Brežicah osvojili pomembno
točko. Člani so odigrali tudi tekmo pokala
Slovenije in po dobri igri in obilici zapravljenih priložnosti za zadetek na koncu po
izvajanju enajstmetrovk izgubili s štajerskim
ligašem Rogaško.
Mladinska ekipa je tako, kot smo pričakovali,
letos povsem konkurenčna ostalim ekipam
in bo marsikomu prekrižala račune. Upamo
lahko samo, da bodo fantje odigrali čim
več tekem v kompletni postavi, saj so razni
izostanki posameznikov na tekmah edina
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ovira pri doseganju dobrih rezultatov.
Ostale selekcije, selekcije mlajših cicibanov
U8, starejših cicibanov U10, mlajših dečkov
U12 in starejših dečkov U14, so s pripravami pričele v začetku meseca avgusta. Najbolj nas veseli, da je v tekmovalnem pogonu
ponovno selekcija U14, ki jo v lanski sezoni
zaradi pomanjkanja igralcev nismo uspeli
sestaviti. Veseli nas tudi povratek nekaterih
članov generacije ‘96, s katerimi je ekipa
močno pridobila na kvaliteti. Z zelo zagnanim delom in presenetljivo udeležbo na treningih bodo fantje hitro ujeli nazaj tekmovalni ritem. Samo želimo si lahko, da bi se
takšna zagnanost prenesla tudi v naslednje
sezone v konkurenco kadetov in mladincev.
Tudi selekcija mlajših dečkov nadaljuje z
dobrim delom iz prejšnjih let, če bo zraven
prisotna še resnost obiskovanja tekem –
fantje morajo imeti na vsaki tekmi 2 moštvi
s po 7 igralci – bomo na koncu sezone lahko
vsi zelo zadovoljni.
Naši najmlajši selekciji U8 in U10 nastopata
v skupni ligi, igralci pa pridno vadijo trikrat
tedensko. Selekcija U8, ki smo jo po nekajletnem premoru ponovno uvrstili v tekmovalni del, je mešanica igralcev domačega
kraja in fantov, ki so se nam pridružili v
sklopu sodelovanja z Malim Šampionom iz
Celja, bili pa so tudi udeleženci uspešnega
nogometnega kampa »Nogometni avtobus
Vransko 2010«, ki je potekal v začetku meseca
julija na Vranskem. Še več novih najmlajših
članov pričakujemo iz nogometne interesne
dejavnosti, ki bo potekala v OŠ Vransko.
V našem klubu je že dalj časa dejavna tudi
veteranska selekcija, ki je delovala nekoliko
neorganizirano, zato smo se na skupnem
sestanku pogovorili in dogovorili, kako naj
bi selekcija delovala v prihodnje. Tako je bilo
določeno vodstvo selekcije in ostalih članov,
ki bodo skrbeli, da bo le-ta delovala nemoteno tako na domačih tekmah kakor tudi na
gostovanjih. V tekočem letu je planiranih
približno 12 tekem, od tega polovica na
domačem igrišču, kjer je potrebno poskrbeti
tudi za pogostitev gostujoče ekipe. Ekipa je
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v do sedaj odigranih tekmah dokazala, da se
lahko kosa z vsemi podobnimi ekipami po
Sloveniji. Vrhunec jesenskega dela bo vsekakor tekma z Veteransko reprezentanco Slovenije, ki bo v soboto, 9. 10. 2010, z začetkom
ob 16. uri. Seveda ste vabljeni vsi ljubitelji
nogometa, da si v živo ogledate legende slovenskega nogometa.
Največja pridobitev v zadnjih letih glede
nogometa je zagotovo ureditev travnate
površine 60 x 70 m ( potrebe treninga), ki
je hkrati tudi osvetljena in tako omogoča
treniranje tudi v večernih urah, kar je bila
dolgoletna želja. Tako bodo imele predvsem
naše najstarejše selekcije odlične pogoje za
trening, saj je zaradi služb, šole in ostalih
aktivnosti zelo težko organizirati trening v
popoldanskem terminu. Na samem objektu
še manjkajo določene zadeve, ki pa naj bi
se v kratkem uredile. Seveda to po drugi
strani pomeni še dodatno obremenitev za
naš proračun, saj je potrebno novo površino
redno vzdrževati.
Za vse zainteresirane - otroke in odrasle - še
naprej velja, da se lahko priključijo vadbi
v klubu kadar koli med letom, zglasijo se
lahko na treningu ustrezne selekcije, kjer
bodo 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. Ker se bliža zima, lahko
omenim še to, da se po končanju jesenskega
dela prvenstva vadba za vse selekcije nadaljuje v dvorani, dogovarjamo pa se tudi za
organizacijo zimske lige za selekcijo mlajših
dečkov U12.
Vsi ste seveda vabljeni, da si na Vranskem
ogledate kakšno od tekem in pridete bodrit naše fante, še posebej otroke, ki bodo s
podporo vas staršev dobili še večjo željo po
dokazovanju, posledično pa seveda tudi rezultati ne bodo izostali. Tekme potekajo ob
petkih popoldan - U14, sobotah dopoldan
- U8 in U10, sobotah popoldan - člani in
nedeljah dopoldan -U12 ter nedeljah popoldan - mladinci.
Dani Jesenik

Domače tekme članov v MČL Golgeter Celje
6. krog
09. 10. 2010
KIV Vransko : Krško B			
9. krog		
30. 10. 2010
KIV Vransko : Brežice			

ob 16.00
ob 14.30

Domače tekme mladincev
5. krog
03. 10. 2010
9. krog		
31. 10. 2010

KIV Vransko : Šmarje pri Jelšah
KIV Vransko : Odred Kozje		

ob 16.00
ob 14.30

Domače tekme starejših dečkov
6. krog
08. 10. 2010
KIV Vransko : Krško B			
8. krog		
22. 10. 2010
KIV Vransko : Kovinar Štore		
10. krog
05. 11. 2010
KIV Vransko : Mons Claudius		

ob 16.00
ob 16.00
ob 15.00

ˇ
KNJIŽNICNA
STRAN

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 OKTOBRU
 četrtek, 14. 10. 2010, ob 16. uri v MSK Žalec:
„Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke“ - srečanje oskrbovancev domov za ostarele
 torek, 19. 10. 2010, ob 18. uri: pravljična ura s poustvarjanjem

NEKATERE KNJIŽNE NOVOSTI:
ODRASLI:

MLADINA:

Barbery, M.: Eleganca ježa

Zupan, D.: Hektor in male ljubezni

Golob, T.: Svinjske nogice

Koren, M.: Eva in kozel

Kast-Z., A.: Vsak otrok se lahko nauči pravil

Moderndorfer, V.: Vrnitev muca Langusa & čarovničke
Gajke

Sevčnikar, S.: Zdrava sol

Geniji in Geniji 2: antologija sodobne slovenske mladinske
kratke proze

Ellegaard, A.: Superženska je v tebi

Kornhauser, A.: Periodni sistem

Westheimer, R.: Seks za telebane

Suhodolčan, P.: Vitez brez krave

Kač, T. (ur.): Žalec

Webster, P.: Pika plete

Skrinjar Tvrz, V.: Zmajeva kri; Razhajanja

Stansbie, L.:Kaj slišiš, mali mišek?

Asher, B.: Vse ljubice mojega moža

Freedman, C.: Deset božičnih želja

Laurens, S.: Lahkoživčeva obljuba

French, V.: Princesa Laura in diamantna ogrlica

Petek, M.: V sovinem gnezdu

French, V.: Anamarija in diamantna kočija

Musso, G.: Ne zapusti me

Beaumont, E.: Podobe drobnih živali

Precht, R. D.: Kdo sem jaz - in če, koliko nas je?

Beaumont, J.: Mila je požrešna

Meyer, S.: Kratko drugo življenje Bree Tanner

Beaumont, J.: Mila se norčuje

Hartnett, S.: Metulj
CD:
Grafenauer, N.: Pedenjped

"Knjiga je v celoti pot od zlega k dobremu, od krivice k pravici, od napačnega k resničnemu, od noči k dnevu. "

Victor Hugo
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Za zdravo in prijetno bivalno okolje,
za trajnostni razvoj Občine Vransko!
Kandidati Slovenske demokratske stranke se bomo s svojim delovanjem zavzemali za
trajnostni razvoj Občine Vransko. Prisluhnili bomo Vašim pobudam in potrebam.
V našem programu izpostavljamo kot prednostne naslednje naloge:
Zagotavljali bomo najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca Vransko.
V vrtcu Vransko bomo zagotovili dovolj prostora za vse otroke staršev, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Vransko.
Skrbeli bomo za kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim
poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in starostnikov.
Zagotovili bomo primerne prostorske pogoje za druženje in aktivno preživljanje prostega
časa mladih.
Povečali bomo obseg kulturne, športne in rekreativne ponudbe v Občini Vransko.
Še naprej bomo zagotavljali primerne pogoje za delovanje društev.
Zagotovili bomo ustrezne pogoje za razvoj gasilstva in ohranili visok nivo požarne varnosti.
Pospeševali bomo razvoj obrti in podjetništva. Zavzemali se bomo za optimalne
prostorske pogoje za razvoj poslovnih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest.
Pospešeno bomo razvijali turizem in gostinstvo.
Zgradili bomo vaško klavnico za potrebe uslužnostnega zakola parkljarjev in kopitarjev.
Posebno pozornost bomo posvetili ohranjanju kmetijstva v hribovitih predelih občine.
Zavzemali se bomo za stalno izboljševanje prometne varnosti in za izgradnjo varnih križišč
z zavijalnimi pasovi in prehodi za pešce v Prekopi in v Brodeh.
Poskrbeli bomo za izgradnjo suhega vodnega zadrževalnika v Praprečah in s tem
zagotovili popolno poplavno varnost na širšem območju trga Vransko.
Obnovili bomo lokalne ceste do Vologe, Tešove in Klokočovca. Nadaljevali bomo s prenovo
javnih poti na širšem območju Tešove.
Zgradili bomo kanalizacijo za Čeplje, Prekopo in Stopnik ter čistilno napravo v Prekopi.
Obnovili bomo mrliško vežico z okolico in parkiriščem.
Uredili bomo prometno povezavo med trgovskim centrom in trgom Vransko z nujno
potrebnimi parkirišči.
Izdelali bomo nov urbanistični načrt za trg Vransko, ki bo omogočal razvoj trga in vseh
potrebnih centralnih dejavnosti.
Spodbujali bomo rabo obnovljivih virov in učinkovito rabo energije.
Polepšali bomo podobo trga in vasi v občini z doslednejšim urejanjem javnih površin,
sajenjem okrasnega drevja, urejanjem cvetličnih gred in izboljševanjem javne snage.

2

Franc Sušnik,
rojen 4. 9. 1955,
stanujoč v Čepljah 1 c,
je naš kandidat za župana
Občine Vransko.

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si.
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Za zdravo in prijetno bivalno okolje,
za trajnostni razvoj Občine Vransko!

2

Roman Aleš,
rojen 3. 2. 1963,
stanujoč v Prekopi 35,

Jerman,
1 Maja
rojena 30. 1. 1974,

stanujoča na Ločici 40,

je naš kandidat v 1.
volilni enoti, ki obsega
območje naselja
Prekopa .

1

Anica Medvešek,
rojena 24. 6. 1962,
stanujoča v Čepljah 4,

je naša kandidatka v 5.
volilni enoti, ki zajema
območje naselij Ločica
pri Vranskem in
Zajasovnik – del.
Bervar,
1 Ivan
rojen 29. 3. 1949,

stanujoč v Zaplanini 21,

je naša kandidatka v 2.
volilni enoti, ki obsega
območje naselja
Čeplje.

1

Sonja Gornjak,
rojena 13. 10. 1970,
stanujoča v Brodeh 14,

je naš kandidat v 6. volilni
enoti, ki zajema območje
naselij Limovce, Zaplanina
in Zahomce.
Semprimožnik,
3 Andrej
univ. dipl. inž. elekt.,

rojen 17. 10. 1971,
stanujoč v Jeronimu 33a,

je naša kandidatka v 3.
volilni enoti, ki obsega
območje naselij Brode
in Selo pri Vranskemdel.

1

Irena Peklar,
rojena 31. 10. 1964,
stanujoča na Vranskem 12,

je naš kandidat v 7. volilni
enoti, ki zajema območje
naselij Prapreče, Vologa,
Jeronim – del.
Farčnik Zore,
1 Mira
rojena 15. 4. 1954,

stanujoča v Stopniku 24a,

je naša kandidatka v 4.
volilni enoti, ki obsega
območje naselja Vransko.

4

Marjan Pečovnik,
mag. farmacije
rojen 19. 4. 1967,
stanujoč na Vranskem 130,
je naš kandidat v 4. volilni
enoti, ki obsega območje
naselja Vransko.

6

Gregor Pikl,
rojen 29. 6. 1978,
stanujoč na Vranskem 17 a,
je naš kandidat v 4. volilni
enoti, ki obsega območje
naselja Vransko.

je naša kandidatka v 8.
volilni enoti, ki zajema
območje naselja Stopnik.

2

Franc Remic,
rojen 24. 11. 1961,
stanujoč na Čreti 3,
je naš kandidat v 9.
volilni enoti, ki zajema
območje naselij
Tešova, Čreta, Jeronim
- del in Selo pri
Vranskem – del.

Drage volivke in spoštovani volivci,
pridite na volitve in glasujte za naše
kandidate!
Za Vransko. Za mojo občino.

Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si.
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NE SPREGLEJTE
Folklorno društvo Vransko
vabi
na 3. letni koncert
v soboto, 2. oktobra, ob 19. uri
v Kulturnem domu Vransko.
V programu sodelujejo:
Mladinska folklorna skupina FD Vransko
Odrasla folklorna skupina FD Vransko
Citrarka Jerca Vranič
Konovski harmonikarji
Folklorna skupina Solinarji
Ljudski godci »Polhi« FD Vransko

V trgu Vransko se bo vsak mesec odvijal semenj

NOVO NA VRANSKEM
Vsakega 17. v mesecu se bo izvajal mesečni
sejem v trgu. Sejemska ponudba: tekstil,
obutev, posteljnina, sadje ...
V oktobru bo sejem izjemoma v ponedeljek,
18. 10. 2010 .
Vljudno vabljeni vsakega 17. v mesecu na
sejem, ki bo potekal od 7. do 17. ure.
MARŠANIČ BOJAN, s. p.
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Športno društvo Vransko
obvešča,
da pričenja z orientalskim plesom
v sredo, 20. 10. 2010, ob 18. uri
v plesni dvorani Športne dvorane
Vransko.

NE SPREGLEJTE
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
VRANSKO
obvešča, da se bodo v jesensko-zimskem času izvajali naslednji tečaji:
RAČUNALNIŠKI TEČAJ (40 EUR)
- v računalniški učilnici OŠ Vransko
- ob torkih in sredah
- 1. srečanje bo v torek, 28. 9. 2010, ob 15.30
TEČAJ ANGLEŠČINE (40 EUR)
- v prostorih Energetike Vransko
- ob ponedeljkih in petkih
- 1. srečanje bo v petek, 1. 10. 2010, ob 16.00
TEČAJ VEZENJA (30 EUR)
- v prostorih Zavoda sv. Rafaela (Naš dom)
- ob sobotah
- 1. srečanje bo v soboto, 16. 10. 2010, ob 14.30
TEČAJ IZDELAVE UMETNEGA CVETJA (30 EUR)
- v Domu upokojencev Vransko
- ob sobotah
- 1. srečanje bo v četrtek, 14. 10. 2010, ob 17.00
Če bo dovolj zanimanja, bomo izvedli še:
LIKOVNI TEČAJ
TEČAJ FOTOGRAFIRANJA
Zaradi napredka tehnologije in lažje cenovne dostopnosti je fotoaparat skoraj
v vsaki družini. Preberemo kratka navodila in dobimo občutek, da znamo
fotografirati. Ta občutek ni pravi, saj nam tehnologija omogoča mnogo več,
za kar je potrebno dobiti nova znanja.
Vabimo vas na tečaj fotografiranja, kjer boste ta znanja pridobili v 30 urah.
DELAVNICO O UČINKOVITI RABI ENERGIJE
V delavnici boste v petih srečanjih (po dve uri) pridobili informacije o koristnosti uporabe energij. V delavnici vam bomo:
- predstavili uporabo in izgradnjo sončnih kolektorjev in sončne elektrarne,
- predstavili vrste, cene in ekonomske izračune vetrne in vodne energije
ter energije iz biomase,
- posredovali informacije o možnosti pridobivanja sredstev.
Ker energija predstavlja v našem življenju skoraj najpomembnejši strošek,
smo prepričani, da bomo s to delavnico pripomogli k vašemu ozaveščanju.
Informacije in prijave na tel. št. 03 703 12 10
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NE SPREGLEJTE
V NAŠEM DOMU IŠČEMO …
Zavod sv. Rafaela – NAŠ DOM na Vranskem izvaja dejavnost institucionalnega varstva za starejše
od decembra 2005, v letu 2008 pa smo pod svoje
okrilje pridobili tudi storitev pomoči na domu.
Skozi vidike karitativnega poslanstva, ob izdatni
podpori lokalne skupnosti ter v skladu s Strategijo
varstva starejših smo se pred leti odločili, da bomo
na Vranskem razvijali obstoječe in uvajali nove
socialno varstvene programe, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju in starejšim.
Majhnosti našega doma so se tisti pogumni
posamezniki, ki so si na začetku novega tisočletja
na Vranskem dovolili razmišljati o ideji izgradnje doma starejših, dobro zavedali. Danes se majhnosti dobro zavedamo zaposleni v zavodu in tudi
nam ne manjka poguma.
Z zadovoljstvom gledamo nazaj, saj smo postali
kompetenten sogovornik na lokalnem področju
in širše po Sloveniji, zanesljiv partner v poslovnih
krogih, naše delo pa strokovno priznano na
zdravstvenem in socialno-varstvenem področju.
Še bolj kot to je pomembno, da smo postali zanesljiv delodajalec ter učna baza mladim.
Najpomembnejši vidik in poslanstvo našega dela
pa se odražata v dejstvu, da smo postali dom
stanovalcem, prijatelj v stiski, velikokrat edini sogovornik trpečemu, umirajočemu, svojcem upanje in pomoč, dementnemu pa znanec iz mladosti,
brat, sestra, zaupnik. Pri izvajanju pomoči na
domu pa prevečkrat edina »živa duša«, ki še pride
naokrog.
Še vedno trdimo, da je majhnost prednost, zato
ob razmisleku o širitvi nismo strmeli po velikih,
modernih, novih zgradbah. Zgradbi, ki je pred
našimi očmi propadala in že mnogo let ni služila
namenu, smo želeli vdahniti nov smisel, z dejavnostjo usmerjeno v človeški potencial. Čeprav
smo se zelo dobro zavedali dejstva, da bo to pomenilo daljšo in bolj mukotrpno pot. Ob obravnavi
poslovnega načrta za leto 2007 je bil enoglasno
izglasovan sklep Sveta Zavoda o prijavi na prvi
javni razpis za širitev koncesije, z namenom širitve
na bližnje župnijsko gospodarsko poslopje z istovrstno dejavnostjo. Zavod je bil pri kandidaturi
za koncesijo edini v Savinjski dolini uspešen za še
dodatnih 20 mest. Zavezo iz koncesijske pogodbe
bomo skupaj z Župnijo Vransko kmalu pripeljali
h koncu. Poskus rekonstrukcije župnijskega gospodarskega poslopja se je žal izkazal za nerealnega, saj objekt s prenovo na obstoječih temeljih
ni zagotovil standarda varnosti in stabilnosti. Zato
se na tem istem mestu sedaj dogaja novogradnja,
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ki bo namenu predana v začetku prihodnjega leta.
Prostori v nadstropju in mansardi bodo namenjeni bivanju stanovalcev, pritličje bo večinoma namenjeno spremljevalnim prostorom. Medsebojno
povezavo obstoječe in nove zgradbe bomo zagotovili z nadzemnim hodnikom.
Kljub širitvi nas bo število stanovalcev še vedno
uvrščalo med najmanjše domove v Sloveniji, kar
nam bo tudi v prihodnje omogočalo individualen
pristop, oblikovanje gospodinjskih skupnosti in
visoko stopnjo uresničevanja individualnih potreb
posameznika. V preteklem obdobju se je nemalokrat izkazalo, da nismo zmogli zagotoviti namestitve v domsko varstvo posameznikom, ki so
v težki življenjski stiski v domačem okolju najprej
iskali prosto posteljo oz. sobo zase ali za svojca.
Edini razlog je bila in je polna zasedenost. Zato
na tem mestu velja poziv za vse starejše nad 65
let, ki želite prebivati v našem domu, da bomo ob
odpiranju dodatnih kapacitet poskušali ugoditi
tudi vaši želji.
Namen našega celotnega delovanja je zagotoviti
kakovostno preživljanje starostnega obdobja v
primerno urejeni okolici, ki zna ponuditi varnost,
domačnost in širšo paleto storitev, kar predvsem
pomeni možnost pri soustvarjanju rešitev po merah posameznika - oskrba in nega, začasne nastanitve, dnevno varstvo, socialna oskrba na domu,
oskrbovana stanovanja, socialni servis, priprava
prilagojene prehrane, izposoja medicinskotehničnih in ortopedskih pripomočkov.
Z uresničenimi načrti bomo v prihodnjih mesecih
potrebovali 10 novih delavcev, večinoma z III. in
IV. stopnjo izobrazbe. Strmeli bomo k zaposlovanju brezposelnih domačinov, kar bo posledično
prispevalo k zmanjševanju stopnje brezposelnosti
v tem okolju.
Še naprej bomo razvijali nove programe usposabljanja, podpore in pomoči družinam, ki imajo
starejšega ali bolnega družinskega člana, krepili
razne oblike medgeneracijskega prostovoljstva,
osveščali in usposabljali občane na področju skrbi
za lastno kakovostno staranje ter za sožitje med
generacijami.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite, saj kvaliteto storitev lahko ponudimo le skupaj, morda
tako, da tudi vi kakšno uro časa na teden ponudite
kot prostovoljec kateremu izmed naših stanovalcev.
Za vse dodatna vprašanja in informacije smo vam
na razpolago na tel 03 703 42 20 ali 040 451 733.
Mojca Hrastnik

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV – OKTOBER 2010
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

2. 10.

OBLETNICA 1. FRONTALNE BITKE

11.00

NA ČRETI

2.10.

3. LETNI KONCERT

Kulturni dom

19.00

FOLKLORNEGA DRUŠTVA

Vransko

Čreta

ORGANIZATOR

OO ZB za vrednote
NOB Vransko
Folklorno društvo

VRANSKO
14.10.

»KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE

Medobčinska splošna

Medobčinska

16.00

GLAVA, ZMOREJO ROKE« - srečanje

knjižnica Žalec

splošna knjižnica

oskrbovancev domov za ostarele

Žalec

19. 10.

PRAVLJIČNA URA S

Občinska knjižnica

Občinska knjižnica

18.00

POUSTVARJANJEM

Vransko

Vransko

23. 10.

Gledališki abonma

Kulturni dom

ZKTŠ Vransko

19.30

NA KMETIH

Vransko

31. 10.

KOMEMORACIJA NA GORICI

Pri spomeniku padlih

OO ZB za vrednote

borcev na Gorici

NOB Vransko

11.00
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ˇ
DETAJLI SODOBNE DEDIŠCINE

Frčada na nekdanjem Osetovem gospodarskem poslopju

Vrata Goričanove hiše

Gank na Zupanovi hiši
Obnovljen portal dvorca Avžlak

Obnovljen vodnjak dvorca Avžlak

Grb Občine Vransko na Pozničevi hiši

