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Župan podelil priznanja zlatim maturantom in znanstveniku
Ekodan na osnovni šoli
Praznovali bomo praznik slovenske kulture

BESEDA UREDNICE
Novo leto, novi začetki. Čas neusmiljeno teče, prvi mesec je že za nami. Se še držite danih obljub, se jih sploh
še spomnite? Lani je nekje na polovici leta začel izhajati Občinski informator v novi podobi. Po odzivih
sodeč, je bil lepo sprejet. Z novim letnikom izhajanja vam nismo nič obljubljali, ker se zavedamo, kaj se
zgodi, če obljube ne izpolniš. Smo pa veseli, da smo tihe želje brez obljub kar uresničili. Tako danes držite v
rokah Občinski informator v nekoliko spremenjeni obliki in barvi, ki nas bo spremljala v letu 2011. V upanju, da vam je nova podoba všeč, da boste še naprej pomagali soustvarjati časopis s (pravočasno oddanimi)
prispevki iz vašega življenja in kraja, vas prepuščamo tokratnemu obsežnemu branju. Zgodilo se je veliko
zanimivega, v prihodnjem mesecu pa vas zopet vabimo na številne kulturne dogodke, s katerimi bomo
počastili praznik slovenske kulture in spomin na našega največjega poeta, Franceta Prešerna.
Tanja Goropevšek
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Pevcu
Kdo zná
noč temno razjásnit’, ki tare duha!
Kdo vé
kragulja odgnati, ki kljuje srce
od zora do mraka, od mraka do dné!
Kdo učí
izbrisat ‘z spomina nekdanje dni,
brezup prihodnjih oduzét’ spred oči,
praznôti ubežáti, ki zdánje morí!
Kako
bit’ óčeš poet in ti pretežkó
je v prsih nosít’ al pekel al nebo!
Stanu
se svojega spomni, tŕpi brez miru!
(France Prešeren)
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Občina Vransko

Vabimo vas na

proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku,
ki bo v soboto, 5. 2. 2011, ob 19. uri
v Kulturnem domu Vransko.
slavnostni govornik: mag. Gorazd Kozmus, ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec
snovalci kulturnega programa: člani KD Vransko in učenci Glasbene šole »Risto Savin« Žalec

_______________________________________________________________________
V okviru počastitve kulturnega praznika vas vabimo še na naslednji prireditvi:

četrtek, 3. februar 2011, ob 19. uri

• Z AVTODOMOM PO PORTUGALSKI – potopisno predavanje
(Občinska knjižnica Vransko)
sobota, 5. februar 2011
• ob 10. uri
OTVORITEV RAZSTAVE VEZENIN – Vezilje Snežinka Vransko
(Občinska knjižnica Vransko)
_______________________________________________________________
Pridružite se nam, naj nas kultura povezuje.
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ZGODILO SE JE ...
RASTLINSKA ČISTILNA NAPRAVA NA KALEH
Tudi v hribih živimo eko bojevniki.
Občani, ki živimo v hribih, smo bližje naravi in jo zato
čutimo v vsej njeni polnosti. Narava nam je všeč in ji ne
želimo škoditi. Spoznali smo, da ji lahko tudi mi pomagamo preživeti ta zanjo tako kruti čas. Po propadu zahodne
civilizacije ji bo gotovo bolje; tako kot si je oddahnila po
propadu rimskega imperija.
V naši družini smo se odločili, da nekaj storimo zanjo
in posledično tudi zase. Zgradili smo rastlinsko čistilno
napravo. Z njo spuščamo od naše hiše samo prečiščeno
vodo.
Rastlinska čistilna naprava pri delovanju posnema naravne procese; narava je baje najboljša učiteljica. Princip delovanja temelji na samoočiščevalnih procesih, ki
potekajo v močvirju. Zgradili smo torej majhno, nadzo-

rovano močvirje, ki je ločeno od okolice, in vanj spustili
naše odplake.
Najprej smo izkopali dve luknji, za vsako gredo posebej,
vanju položili folijo in tako ločili naše »močvirje« od okolice. Napeljali smo drenažo na dotoku in iztoku iz čistilne
grede in v dve gredi nasuli substrat peskov. Onesnažena
voda se pretaka med peskom, a pod površino, da se ne
širijo neprijetne vonjave. V gredah se zadržuje dovolj
dolgo, da imajo mikroorganizmi dovolj časa, da pojedo
fekalije in jih spremenijo v gnojilo za rastline. To gnojilo
bodo pa porabile močvirske rastline, katere bomo nasadili spomladi. Gradnjo smo izvajali po načrtih firme
Limnos, d. o. o., ki ima prave reference na tem področju,
in jo zaključili v decembru 2010.
V nadaljevanju si lahko ogledate sliki, ki sta nastali med
gradnjo rastlinske čistilne naprave na Kaleh.
Andrej Semprimožnik

PREDBOŽIČNI KONCERT DEKLIŠKE KOMORNE
ZASEDBE SOLO

nili še ponovitvi koncerta, ki je bil v cerkvici sv. Martina
v Šmartnem.

Bila je sreda, 22. decembra 2010, in precej nezimske temperature, ko se je v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem odvijal
prvi samostojni predbožični koncert Dekliške komorne
zasedbe Solo.

Sedaj že pridno kujejo načrte za prihodnost in vas vabijo,
da jim kdaj prisluhnete.
M. N.

Komorna zasedba SOLO deluje četrto leto, dekleta Eva
Brišnik, Špela Košica, Mateja Novak, Severina Reberšek,
Veronika Vadlan in vodja Barbara Novak pa v tej zasedbi
sodeljujejo zadnje leto.
Ob zvenu božičnih pesmi so nam pričarale praznično
vzdušje in nas popeljale v božični čas. Pri izvedbi koncerta
so jim na glasbilih na pomoč priskočili Polona Miklavc,
Martin Reberšek, Alenka Bogataj in Lucija Bogataj.
Punce so nas presenetile in nam še bolj popestrile večer,
ko so jim na pomoč pri ubranem petju priskočili postavni
fantje Matej Cigler, Jernej Vadlan in Nejc Novak. Tako so
božične melodije zvenele še bolj globoko in resnično pete
iz srca.
Po končanem koncertu se je prijetno druženje nadaljevalo
pred cerkvijo, kjer so nas postregle s kuhančkom, čajem
ter sladkimi dobrotami.
Zaradi odličnega odziva poslušalcev seveda to ni bilo vse,
kar so nam pripravile. 9. januarja 2011 smo lahko prisluh-
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Dekliška komorna zasedba Solo z gosti

ZGODILO SE JE ...
NOČNI BOŽIČNI POHOD NA ČRETO

PRVI PONOVOLETNI TEK

Na božič zvečer je pred občinsko stavbo zbranim
udeležencem tradicionalnega pohoda, ki ga organizira
Planinsko društvo Vransko, župan Franc Sušnik voščil
vesele praznike, nato pa je organizirana skupina pohodnikov krenila na pot. Le z enim malo daljšim postankom
na Prilopah, kjer so se pohodniki lahko okrepčali s čajem,
so prvi po dobri uri in pol že prispeli do Planinskega doma
na Čreti. Preko 250 pohodnikov, ki so na Čreto prišli tudi
iz drugih smeri, je Nina postregla z enolončnico in čajem,
ki ju je sponzorirala Občina Vransko.

Na pobudo Zmaga Šoštarja so v Vindiji/Mali Prekopi 2.
januarja 2011 organizirali prvi ponovoletni tek. Približno
sedem kilometrov dolga krožna proga je potekala iz Male
Prekope skozi Pondor, Čeplje, Prekopo in nazaj v Vindijo.

PD Vransko
LETOS JE MALČKE OBDARIL DEDEK MRAZ
V soboto, 18. decembra 2010, je vranske otroke obiskal
dedek Mraz. V Športni dvorani Vransko so si otroci najprej ogledali predstavo DEDKOVE SKRBI v izvedbi skupine Mali oder in v režiji Frenka Železnika.

Teka so se udeležili Janko Vranič, Jerca Vranič, Boris
Stantar, Suzana Blatnik, Marija Blatnik, Jože Šmid, Peter
Strohal, Vili Urankar, Zmago Šoštar, Urban Šoštar, Severina Šoštar, Rok Šoštar, Uroš Drstvenšek, Jan Kastelic, Matej
Kastelic, Grega Turk, Jure Semprimožnik.
Tek ni imel tekmovalnega značaja, ampak je potekal v
duhu zdravega vstopa v novo leto. Na cilju so se tekači
okrepčali s toplimi napitki in domačimi dobrotami. Organizatorji in tekači upajo, da bo tek postal tradicionalen.

Nato so otroci skupaj z mladimi igralci priklicali dedka
Mraza, ki je obdaril vse otroke iz občine od 2. do 6. leta
starosti ter otroke iz sosednjih občin, ki obiskujejo vrtec
Vransko. Povabljenih je bilo 181 otrok.
Kljub slabemu vremenu je večina otrok prišla na prireditev. Ostale, ki pa niste uspeli, čakajo darila v pisarni
za družbene dejavnosti v Športni dvorani Vransko do
15. 2. 2011.

Udeleženci prvega ponovoletnega teka

90 LET NAŠE DRAGE PAVLE
Po vseh trendih, ki nas današnje dni prevzemajo, je tudi
eden izmed običajev, da se ob okroglih obletnicah postavi
mlaj. Z radostjo in ponosom bi se radi pohvalili, da pred
našo hišo stoji mlaj in to s častitljivo številko 90.
Hvala Pavla, da ste z nami in da bomo tudi še v naprej
imeli zdrave, lepe skupne trenutke.
Vesna Pider
Dedek Mraz pri obdarovanju malčkov

“Vsak otrok je umetnik,
težava leži v tem
kako ostati umetnik, ko odrasteš.”
Pablo Picasso

Čila devetdesetletnica Pavla z županom
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ZKTŠ - KULTURA
Zavod
Zavodzazakulturo,
kulturo,turizem
turizemininšport
športVransko
Vransko
Vransko
134,
3305
Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
Informacije:
Pisarna
ZKTŠ
Informacije: Pisarna ZKTŠVransko
Vransko23,
23,tel.:
tel.:703
70312
121111ali
ali031
031210
210298
298
REPRIZA DEDKOVIH SKRBI
REPRIZA DEDKOVIH SKRBI

Mladi igralci skupine Mali oder so 30.
decembra na odru Kulturnega doma Vransko
Mladi
igralci
skupinepredstavo
Mali oder so
30. decemponovno
odigrali
Dedkove
skrbi v
bra na odru Kulturnega doma Vransko ponovno
režiji Frenka Železnika. Premierno so
odigrali predstavo Dedkove skrbi v režiji Frenka
predstavo uprizorili na obdarovanju malčkov,
Železnika. Premierno so predstavo uprizorili
s katero
so priklicali
dedka
Mraza.
na
obdarovanju
malčkov,
s katero
so priklicali
Lepo
število
gledalcev
se
je zbralo tudi na
dedka Mraza.
reprizi, katero sta Mali oder in Zavod za
Lepo število gledalcev se je zbralo tudi na reprikulturo, turizem in šport Vransko podarila kot
zi, katero sta Mali oder in Zavod za kulturo, tunovoletno
darilo.
rizem
in šport
Vransko podarila kot novoletno

FOTKA

darilo.

ABONMA 2010/2011
V februarju 2011 vabimo:


petek, 4. februar 2011, ob 20.00
v Športni dvorani Vransko
koncert
PETINDVAJSET LET
ANSAMBLA MIRA KLINCA



sobota, 12.
19. februar 2011, ob 19.30
v Kulturnem domu Vransko
glasbeno-gledališki performans
MONTY PYTHON
Nika – Laja in prf… banda

Izven abonmaja vas vabimo:
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četrtek, 3. 2. 2011, ob 19. uri
v Občinski knjižnici Vransko
potopisno predavanje
»Z avtodomom po Portugalski«
sobota, 19. 2. 2011, ob 10. uri
v Kulturnem domu Vransko
predstava za otroke
Nodi praznuje rojstni dan

KONCERT

ANSAMBLA MIRA KLINCA
(ki je bil predviden 12. novembra 2010)

petek, 4. 2. 2011, ob 20. uri
v Športni dvorani Vransko

Veljajo vstopnice, ki ste jih kupili za 12. 11. 2010.

ZKTŠ - ŠPORT

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

SMUČANJE V KATSCHBERGU
V soboto, 5. 3. 2011, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski
izlet v Katschberg.
Cena na osebo:
 odrasli/mladina: 45 EUR
 otroci (1996-2004): 28 EUR
Prijave zbiramo do 2. 3. 2011.
Ob
plačilu
je potrebno
vplačati
15 EUR do
na4.osebo
kot akontacijo
Placilo
je vrezervacije
celoti potrebno
poravnati
najkasneje
3. 2011.
resnosti prijave.

Priporocamotudi,
tudi,da
dasisi uredite
uredite zdravstveno
zdravstvenozavarovanje
zavarovanjeAXA
AXAASISTENCA.
ASISTENCA.Pridržujemo
Pridžujemo si
Priporočamo
pravico,
primeru napovedi
napovedi slabega
slabega vremena
vremena smucanje
smučanje odpovemo.
odpovemo. VVplačilo
prenese
pravico, da
da v primeru
primeruseodpovedi
naprej
na naslednji
termin alipravico,
pa vam da
ga vam
lahkopovrnemo
s POTRDILOM
vrnemo.karte
V primeru
rezervacije
si pridržujemo
denar VPLAČILA
v višini smucarske
in ne
odpovedi
rezervacije
si
pridržujemo
pravico,
da
vam
povrnemo
denar
v
višini
smučarske
v celoti.
karte in ne v celoti.
Ceno in podrobne informacije bomo objavili v naslednjih številkah Občinskega informatorja.
Prijave na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.

POČITNIŠKI TEČAJ SMUČANJA ALI BORDANJA
NA GOLTEH
V času zimskih počitnic od 21. 2. do 25. 2. 2011 organiziramo za
osnovnošolce tečaj smučanja ali bordanja na Golteh.
Cena je 190 EUR in vključuje prevoz, smučarsko karto, 15-urno strokovno vodenje na snegu,
topel napitek vsak dan, 25-urno varstvo oz. nadzor, zaključno tekmovanje, nagrade, spominska
darila.
Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka. Odhod z Vranskega ob 7.00 in povratek med 13.30 in
14.00.
Prijave zbiramo do 14. 2. 2011 v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v Športni
dvorani Vransko ali po telefonu 041 238 749 ali 03 703 12 10.
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NE SPREGLEJTE

Na Vranskem je tradicija izdelovanja cvetja iz papirja že od nekdaj.
Želim, da se ta ročna spretnost ohrani in širi naprej.

Na Vranskem je tradicija izdelovanja cvetja iz papirja že od nekd
Želim, da se ta ročna spretnost ohrani in širi naprej.

Vabim vas na

Vranskem IZ
je tradicija
izdelovanja cvetja iz papirja že od nekdaj.
RAZSTAVONaCVETJA
PAPIRJA

Želim, jedatradicija
se ta ročna
spretnost
ohrani
in širiženaprej.
Na Vranskem
izdelovanja
cvetja
iz papirja
od nekdaj.
bosevtasoboto,
5. 2. 2011,
ob 10.
urinaprej.
Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom
Želim, da
ročna spretnost
ohrani
in širi
v avli Kulturnega doma Vransko.
Vabim vas na

Vabim vas na

RAZSTAVO CVETJA IZ PAPIRJA

Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom bo v soboto, 5. 2. 201
Vabim vas na
CVETJA
IZ kraju.
PAPIRJA
Delam samostojno »za dušo« že več kot deset let. RAZSTAVO
To bo moja prva razstava
v domačem
Na
v avli Kulturnega doma Vransko.
RAZSTAVO CVETJA IZ PAPIRJA
odprtju razstave si boste lahko
ogledali
tudi
prikaz
izdelave
cvetja
in
se
tudi
sami
preizkusili
v tej 5. 2. 2011, ob 10. uri
Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom bo v soboto,
ročni spretnosti.
s kratkimvkulturnim
programom
v soboto, 5. 2. 2011, ob 10. uri
Odprtje razstave
avli Kulturnega
domaboDelam
Vransko.
»za dušo« že več kot deset let. To bo moja prva razstava v do
Kulturnega
doma
Moje rožice bodo na ogled v soboto in nedeljo, sicer pa všeavli
do 26.
2., ob torkih
in Vransko.
petkih odsamostojno
12.
odprtju razstave si boste lahko ogledali tudi prikaz izdelave cvetja in se tudi sam
do 18. ure ter ob sobotah od 9. do 12. ure. Istočasno bo še razstava vezenin v knjižnici.

Delam
samostojno »za dušo« že več kot deset let. To bo moja prva razstava v domačem kraju. Naročni spretnosti.
Delam samostojno »za dušo« že več kot deset let. To bo moja prva razstava v domačem kraju. Na
Moje
rožice
na ogled
v sobotov in
nedeljo, sicer pa še do 26. 2., ob torkih
odprtju
sisiboste
lahko
ogledalitudi
tudiprikaz
prikazizdelave
izdelave
cvetja
in tudi
sebodo
tudi
preizkusili
odprtjurazstave
razstave
boste
lahko ogledali
cvetja
in se
samisami
preizkusili
v tej tej
Prisrčno
vabljeni!
do 18. ure ter ob sobotah od 9. do 12. ure. Istočasno bo še razstava vezenin
ročni
spretnosti.
ročni spretnosti.
Moje
na
sobotoininnedeljo,
nedeljo,sicer
sicerpapa
torkih
in petkih
od 12.
Mojerožice
rožicebodo
bodo
na ogled
ogled vv soboto
še še
dodo
26.26.
2., 2.,
ob ob
torkih
in petkih
od 12.
izdelovalka
dodo18.
ter
od 9.
9.do
do12.
12.ure.
ure.Istočasno
Istočasno
še razstava
vezenin
v knjižnici.
18.ure
ure
terob
ob sobotah
sobotah
bobo
še razstava
vezenin
v knjižnici.
Martina
Felicijanod
Prisrčno vabljeni!

Dodatna pojasnila na tel.: 041 640 405.
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Vransko, 18. 1. 2011

Prisrčno
Prisrčnovabljeni!
vabljeni!
izdelovalka
izdelovalka
Martina
MartinaFelicijan
Felicijan

izdelovalka
Martina Felicijan

Dodatna pojasnila na tel.: 041 640 405.

Dodatna pojasnila na tel.: 041 640 405.

Dodatna pojasnila na tel.: 041 640 405.

NE SPREGLEJTE

BODI PROSTOVOLJEC,
SPREMINJAJ SVET
Bodi prostovoljec, spreminjaj svet je slogan Evropskega
leta prostovoljstva, v katerega smo že zajadrali. To leto
nam je lahko za spodbudo in razvoj pri našem življenju in
delu …
Vedno znova, dan za dnem jo srečujem. Prešernega nasmeha, rdečih
lic, vedno ob isti uri, hiti v NAŠ DOM z namenom, da nekoga objame,
da drugega nahrani, da ga poboža, spregovori besedo ali dve, da z
nekom gre na sprehod, da prepelje ta ali oni voziček, da ohrabri mene
ali moje sodelavke, da obriše solzo žalosti, napora, pa tudi veselja.
»Dokler bom le lahko, bom prišla. Grem gledat, če me danes kdo
potrebuje.« In kar naprej jo kdo potrebuje in ona pride, da postori sto
dobrih del.
Vašim vrstnikom v domu ste žarek svetlobe, vsem nam najboljša
soseda, mlajšim pa najlepši vzgled. To pomeni biti prostovoljec.
Vsi skupaj se moramo zavedati, da je prostovoljstvo ena ključnih
razsežnosti kvalitete sobivanja in Fani to že zelo dolgo ve.
Draga Fani, vi vsak dan znova spreminjate naš svet, zato vam iskrena
hvala.
Mojca Hrastnik
Vransko 66a, 3305 VRANSKO
tel: (03) 70 34 260, fax: (03) 70 34 263
E-mail: energetika.vransko@siol.net
Vransko 66a, 3305 VRANSKO
tel: (03) 70 34 260, fax: (03) 70 34 263
E-mail: energetika.vransko@siol.net

Energijsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih
pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati
zmanjšanje
energije.
Energijsko rabe
svetovanje
o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih
pomoč vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati
Nudimo
vamrabe
strokovno
svetovanje in pomoč pri:
zmanjšanje
energije.

je pomembna
svoj denar v
je pomembna
svoj denar v

 pridobitvi nepovratnih sredstev in kreditov za URE ter uporabo OVE ter prijavi na
Nudimo vam strokovno svetovanje in pomoč pri:
razne razpise za pridobitev denarnih sredstev,
 pridobitvi
nepovratnih
sredstev
in energije
kreditov ter
za pridobitvi
URE ter uporabo
OVEsredstev,
ter prijavi na
samogradnji
sprejemnikov
sončne
nepovratnih
razpise
za pridobitev
 razne
urejanju
dokumentacije
in denarnih
postavitvisredstev,
sončnih elektrarn ter pridobitvi nepovratnih
 samogradnji
sprejemnikov sončne energije ter pridobitvi nepovratnih sredstev,
sredstev,
 urejanju
dokumentacije
in postavitvi
sončnih elektrarn
ter sredstev,
pridobitvi nepovratnih
izbiri ustreznih
oken in zasteklitve
ter pridobitvi
nepovratnih
 sredstev,
izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje ter pridobitvi
 izbiri
ustreznihsredstev,
oken in zasteklitve ter pridobitvi nepovratnih sredstev,
nepovratnih
 izbiri ustreznega
sistema za energenta
prezračevanje
ali sistema
ter stavbe
pridobitvi
gledestavbe
na danost
lokacijezain hlajenje
značilnosti
ter
nepovratnih
sredstev, sredstev,
pridobitvi nepovratnih
 izbiri
energenta zmanjšanja
glede na danost
lokacijeterin pridobitvi
značilnostinepovratnih
stavbe ter
sanacijiustreznega
zgradb z namenom
rabe energije
pridobitvi
sredstev, nepovratnih sredstev,
 sanaciji
zgradb
z namenom
zmanjšanja rabe energije ter pridobitvi nepovratnih
pripravi tople
sanitarne
vode in
 sredstev,
izbiri čistilne naprave.
 pripravi tople sanitarne vode in
Prav
nudimo
pomoč pri raznih fizičnih opravilih v hiši, na vrtu in okolici
 tako
izbirivam
čistilne
naprave.
vašega doma, kot so:
Prav tako vam nudimo pomoč pri raznih fizičnih opravilih v hiši, na vrtu in okolici
 beljenje prostorov in beljenje fasad,
vašega doma, kot so:
 obrezovanje in obžagovanje drevja, grmičevja ter ostala vrtna opravila,
 beljenje
prostorovmateriala.
in beljenje fasad,
odvoz odvečnega
 obrezovanje in obžagovanje drevja, grmičevja ter ostala vrtna opravila,
 odvoz odvečnega materiala.

Pokličite nas na telefonsko številko 03 70 34 260.
Pokličite nas na telefonsko številko 03 70 34 260.
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. januar 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
2. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
3. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2011
4. DOPOLNITEV SKLEPA o začetku priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja BR01-1/2 - Brode
RAZPISI

Številka 6/2011
AKTI OBČINE
1. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje
Občine
Vransko
za
leto
2011
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter
16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko
na 2. redni seji dne 17. 1. 2010 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2011
1.

5. RAZPIS pogojev in roka za dajanje pobud in
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2010
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
7. ZAPISNIK 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
8. ZAPISNIK 3. seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
9. ZAPISNIK nadaljevanja 3. seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2011 ostaja enaka kot v letu 2010 in
znaša 0,005054 EUR/m2.
2.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Št.: 4261/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
((Uradni list RS, 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-
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2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter
16. in 115. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine Vransko
na 2. redni seji dne 17. 1. 2011 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
1.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v
Občini Vransko (Ur.l. RS, št. 132/06) je Občinski svet
občine Vransko na 2. redni seji dne 17.01.2011 sprejel
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2011
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2011 določi v naslednji višini:





132,00 EUR neto - 1. novorojencu v družini,
221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.

Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO 9836,
zmanjšane za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, ostaja v letu 2011 enaka kot v letu
2010 in znaša na območju Občine Vransko 812,95
EUR/m2.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z odlokom o
proračunu
občine Vransko za leto 2011.

2.

3. člen

Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.

3.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se valorizira med letom
v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala
Slovenije.
4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Št.: 4260/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. člen

Štev. : 1223/2011
Vransko, 17. januar 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Dopolnitev sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja
BR01-1/2 - Brode
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09)
ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10, 53/10) je župan Občine
Vransko dne 20. 1. 2011 sprejel
DOPOLNITEV SKLEPA
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja BR01-1/2 Brode
I.

3. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2011
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo,
27/08-odl. US, 100/08-odl. US in 79/09), 7. in 16. člena
statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/10),

Druga (2) točka Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO11/2 - Brode (objavljeno v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«, dne 29.10. 2010, št. 3/2010) se dopolni tako,
da se v celoti glasi:
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi št.
703/1, 680/2 – del, 680/1 – del, 680/3 – del, 618/10 –
del, vse k.o. Tešova. Območje je v skupni površini
veliko cca. 1036 m².
Na parcelah št. 680/2 – del, 680/1 – del, 680/3 – del in
618/10 – del, ki se nahajajo znotraj območja OPPN, je
predvidena razširitev obstoječe makadamske ceste, ki
od asfaltne ceste na jugu poteka do območja
predvidene pozidave na parceli št. 703/1 k.o.Tešova.

Številka 6/2011 – 31. 1. 2011
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2010
največ pet (5) dobitnikov plaket.
II.
PRIZNANJA
Občine Vransko se lahko
podeli
posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu.
Priznanja se izročajo slovesno.
III.

Ureditveno območje je na severu omejeno z
nepozidanim stavbnim zemljiščem, na vzhodu z
nepozidanim stavbnim zemljiščem in cesto, na jugu je
omejeno s kmetijskim zemljiščem in na zahodu z že
zgrajenimi objekti. V bližini obravnavanega območja se
na jugu in jugovzhodu nahaja avtocesta Maribor –
Ljubljana.
II.

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator
– Uradne objave Občine Vransko«.





Št.: 35053-02/2011-03
Vransko, 20. januar 2011



Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
5. Razpis pogojev in roka za dajanje pobud in
predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za
leto 2010
Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
RAZPISUJE
pogoje in rok dajanja pobud in predlogov za
podelitev priznanj občine vransko za leto 2010
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za
podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko:
1. GRB OBČINE VRANSKO
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe
v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih
človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, lahko
predlaga občinskemu svetu za leto 2010 največ tri (3)
dobitnike grbov.
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s
katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem,
kulturnem in športnem področju ter za dosežke na
drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko
občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali
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Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko
dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev
priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
IV.

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

Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati:
a) za posameznika:
kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj
(katero priznanje je posameznik že prejel), s
poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje
pobuda za priznanje;
b)

za organizacije, podjetja, skupnosti, društva:
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z
navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo
podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi
katerih se predlaga za priznanje.

Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine
Vransko za leto 2010 sprejema Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59,
3305 Vransko, do vključno torka, 1. marca 2011, do
15. ure.
Nepopolnih vlog in predlogov, ki ne bodo vsebovali
popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter
predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija
ne bo obravnavala.
Št.: 012/2011-1-1
Vransko, 12. 1. 2011
Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
Janez Lencl l. r.
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ZAPISNIKI
6. Zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega
sveta Občine Vransko
ZAPISNIK
1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je potekala 14., 15. in 16. decembra
2010.
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
ureditve naslednje zadeve: Potrditev Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta za projekt
»Revitalizacija Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Seja se je začela v torek, 14. decembra 2010, ob 16.
uri, in končala v četrtek, 16. decembra 2010, ob 8. uri,
ter se je izvajala:
- po elektronski pošti (občinski svetniki Vladimir
Rančigaj, Aleksander Reberšek, Anica Bogataj, Nataša
Urankar, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože Matko,
Janez Lencl in Marjan Pečovnik);
- po pošti (občinska svetnika Justin Sedeljšak in Ivan
Kokovnik).
Potrditev dnevnega reda:
Predlagan
je
bil
naslednji
dnevni
red:
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta
(DIIP)
za
projekt
»Revitalizacija
Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 3
niso glasovali.
ZA potrditev predlaganega dnevnega reda so glasovali
naslednji člani občinskega sveta: Nataša Juhart, Anton
Homšak, Nataša Urankar, Marjan Pečovnik, Anica
Bogataj, Ivan Kokovnik, Vladimir Rančigaj in Aleksander
Reberšek.
Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo osem od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 12
Sprejme se naslednji dnevni red 1. korespondenčne
seje:
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta (DIIP) za projekt »Revitalizacija
Schwentnerjeve hiše v Občini Vransko«.
Ad1:
Potrditev
Dokumenta
identifikacije
investicijskega
projekta
(DIIP)
za
projekt
»Revitalizacija Schwentnerjeve hiše v Občini
Vransko«.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo osem od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
Sklep št. 13
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega
projekta za projekt »Revitalizacija Schwentnerjeve
hiše v Občini Vransko«.
Korespondenčna seja je bila končana 16. decembra
2010, ob 8. uri.
Številka: 0320/2010
Vransko, 16. 12. 2010
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v ponedeljek, 17. januarja 2011, ob 19. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih
virov energije, Vransko 66a.
Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti
priložena zapisniku):
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj,
Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, Ana Bogataj,
Nataša Urankar, Justin Sedeljšak, Anton Homšak,
Nataša Juhart, Jože Matko, Janez Lencl
- opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan in Jadranka
Kramar, direktorica OU
- ostali prisotni: Majda Pikl, ravnateljica OŠ Vransko –
Tabor
- predstavniki medijev: TVC


Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.


Sprejem dnevnega reda:

Župan poda predlog s kratko obrazložitvijo (sprememba
38. člena za zmanjšanje članov Nadzornega odbora iz
pet na tri člane kot je to bilo vsa pretekla leta) za
dopolnitev dnevnega reda in sicer tako,


Rezultat glasovanja: 8 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 3
niso glasovali
ZA predlagani sklep so glasovali naslednji člani
občinskega sveta: Nataša Juhart, Anton Homšak,
Nataša Urankar, Marjan Pečovnik, Anica Bogataj, Ivan
Kokovnik, Vladimir Rančigaj in Aleksander Reberšek.

da se za 2. točko doda nova 3. točka:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Vransko,

svetnik Justin Sedeljšak
pa v nadaljevanju poda
pobudo za dodatno razširitev dnevnega reda s točko:


Problematika vodovoda Prapreče - Merinca.
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Župan odpre razpravo o podanih predlogih. K razpravi
se prijavi Janez Lencl, ki pove, da podpira 2. predlog za
razširitev, 1. pa ne. Župan pove, da glede na obseg
poslovanja, predvidene investicij in končnega poročila
Računskega sodišča o revidiranju poslovanja občine ne
vidi potrebe po povečanju števila članov Nadzornega
odbora in podvajanju stroškov za delovanje Nadzornega
odbora in povabi svetnike, da predlog podprejo.
Sledi glasovanje
dnevnega reda:
-

za

podane

predloge

razširitve

za 1. predlog (Spremembe in dopolnitve
Statuta): 2 ZA; 7 PROTI
za 2. predlog (vodovod Prapreče-Merinca): 10
glasov ZA

Ugotovitveni sklep št. 14
Pobuda za razširitev dnevnega reda s točko:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko ni
bila sprejeta.
Ugotovitveni sklep št. 15
Pobuda za razširitev dnevnega reda je bila soglasno
sprejeta. Dodatna točka se uvrsti za dosedanjo
točko 8 in postane točka 9, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
Sledi glasovanje o dnevnem redu kot celoti (vključno z
dopolnitvijo): 10 glasov ZA
Sklep št. 16
Sprejme se naslednji dnevni red 2. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. izredne
seje in 1. korespondenčne seje
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
osnutek
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
osnutek
5. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
7. Obrazložitev 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko - predlog
sklepa
8. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2011
9. Problematika vodovoda Prapreče – Merinca
10. Volitve in imenovanja
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1.
izredne seje in 1. korespondenčne seje
Pripomb na predložena zapisnika ni bilo, zato svetniki
glasujejo o potrditvi zapisnikov v predloženem besedilu:
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne
15.11.2010
- 10 glasov ZA potrditev zapisnika 1. korespondenčne
seje 14. do 16.12.2010
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Sklep št. 17
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje z dne 15.11.2010
v predloženem besedilu.
Sklep št. 18
Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 14.
do 16.12.2010 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov (odgovarja
župan)
2.1. Vložene pisne pobude in vprašanja:
1. Marjan Pečovnik, vprašanje :« Čedalje bolj smo
ogroženi zaradi vremenskih neprilik na Vranskem,
predvsem zaradi poplav. Zato želijo krajani pojasnilo, v
kateri fazi so priprave za izgradnjo suhega
zadrževalnika na Merinščici, da bomo varni pred
poplavami, ki so v zadnjem času vse bolj pogoste?«
Župan odgovori: zadnji veljavni Načrt razvojnih
programov
Republike
Slovenije
je
izgradnjo
zadrževalnika premaknil iz leta 2010 v leto 2012 i 2013.
Zaradi stalnega spreminjanja načrta razvojih programov
RS na vprašanje ni mogoče dati točnega odgovora.
Poskušal pa bom pridobiti najnovejšo informacijo.
Župan pozove vse svetnike, da prek strankarskih
povezav pridobijo več informacij tudi sami.
2. Marjan Pečovnik, pobuda:«Občani Vranskega, zlasti
pa mame z otroki prosijo vse lastnike psov, da imajo
svoje pse privezane doma ali jih imajo v pesjaku. Tako
ne bodo sami tekali okrog in s tem ogrožali varnost ljudi,
še zlasti pa najmlajših«.
Župan odgovori: V Informatorju bomo ponovno objavili
poziv lastnikom psov in obvestilo.
3. Marjan Pečovnik, pobuda: »Zelo pohvalno je, da je
občina zgradila pločnik ob cesti do Brodov in s tem
dobro poskrbela za varnost pešcev. Krajani pa prosijo,
da bi bila potrebna zaščitna ograja vsaj še na nekaterih
nevarnih mestih zaradi bližine potoka«.
Župan odgovori: Varnostna ograja je postavljena na
mestih, ki jih je kot nevarna ocenila stroka, postavitev
dodatne ograje ni predvidena.
Ustne pobude in vprašanja:
4. Vladimir Rančigaj predlaga obnovo obvestilne table
Kolesarske poti v SSD v centru trga Vransko.
Župan odgovori: Do obnove obvestilne table bo prišlo v
kratkem, aktivnosti za obnovo so že stekle.
5. Aleksander Reberšek vpraša kdaj bodo izplačana
sredstva po javnem razpisu za kmetijstvo 2010 pogodba je določala da predvidoma do 31.12.2010?
Župan odgovori: Pogodbeno določilo je bilo dejansko
tako formulirano, saj je bilo pričakovati finančne in
likvidnostne težave zaradi vse globlje krize.
Nerealizirane obveznosti do prejemnikov sredstev so
zato vključene v proračun za leto 2011 in bodo
izplačane v tekočem letu.
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6. Aleksander Reberšek vpraša zakaj se ne orje do
stanovanjske hiše Grabner Stanke Čeplje 15?
Župan Odgovori:Samo prvi del dovozne ceste do
omenjenih stanovanjskih objektov je v lasti Občine
Vransko, naprej je dovoz speljan preko privatnih
zemljišč in dvorišč do stanovanjskih objektov; v kolikor
se pridobijo soglasja lastnikov zemljišč po katerih
dovozna pot poteka, bo Občina Vransko izvajalcu
zimske službe naročila pluženje tudi tega dovoza.
7. Aleksander Reberšek poda pobudo za odstranitev
grmovja ob ograji na mostu čez Bolsko v Čepljah.
Odgovor Župana: Odstranitev grmovja je naročena pri
vzdrževalcu cest in javnih površin.
8. Aleksander Reberšek
vpraša koliko je občina
Vransko zadolžena/prebivalca in zakaj?
Župan odgovori:Občina Vransko ima obveznosti iz
naslova najema dolgoročnih kreditov v višini nekaj več
kot 2,5 mio EUR. S tem denarjem je bil izveden odkup
večnamenske športne dvorane, šolskega prostora z
zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo, o čemer je
odločal občinski svet. Občina obveznosti redno
servisira, obveznosti odplačila glavnice in obresti so
zajete v osnutku proračuna za leto 2011. Ministrstvu za
finance redno kvartalno poročamo o zadolženosti. To
poročilo bo svetnikom posredovano do naslednje seje
in bo odslej objavljeno tudi na spletnih straneh Občine
Vransko.
9. Justin Sedeljšak ugotavlja, da je cesta VranskoPrapreče preozka in sprašuje ali se res ni dalo ob
obnovi cestno telo razširiti in zakaj se je zasul jarek ob
cesti ?
Župan odgovarja: Cestnega telesa ni bilo mogoče
razširiti zaradi nasprotovanja lastnikov sosednjih
zemljišč. Obnova tega cestnega odseka poteka v skladu
z Zakonom o graditvi objektov in po projektu, nadzor
vrši podjetje Paritet d.o.o., vrednost oddanih del znaša
cca.135.000 EUR. Glede zasutja obcestnega jarka bo
občinska uprava pripravila odgovor in obrazložitev.
10. Nataša Urankar vpraša, ali bo še letos postavljena
ograja proti domačiji Podbregar v Zahomcah?
Župan odgovori : Ograja bo postavljena še v mesecu
februarju 2011.
11. Nataša Juhart vpraša, kako je s plazom v Brodeh
oziroma
nadaljevanjem
gradnje stanovanjskega
kompleksa?
Župan odgovori: Občina Vransko pričakuje odobritev
finančnik sredstev s strani MOP – Ministrstva za okolje
in prostor za izvedbo potrebnih raziskovalnih del na
območju plazu, gradnja stanovanj pa naj bi se po
neuradnih informacijah kmalu nadaljevala.
12. Nataša Juhart vpraša ali obstaja možnost ureditve
prehoda za pešce na glavni cesti v Brodeh?
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Župan odgovori: V dosedanjih prizadevanjih ter
pogovorih z DRSC žal nismo bili uspešni; morda je
sedaj kaj več možnosti, saj ministrstvo za promet
pripravlja projekt ureditve avtobusnega postajališča v
Brodeh, zato bi aktivnosti za izgradnjo prehoda bilo
vredno obnoviti.
13. Nataša Juhart vpraša, ali je možno in kdaj
pričakovati asfaltiranje ceste Brode-Grič-Tešova?
Župan odgovori: Pred nekaj leti smo želeli urediti
celotno povezavo iz smeri Tešova-Briše-Brode grič, pa
so občani povezavo odklonili kor nepotrebno, prav tako
obstaja nerešen problem odvoda meteornih vod.
Lastniki parcel ob tej cesti ne dovolijo ureditve odvoda
meteornih vod, zato asfaltiranja te cestne povezave v
kratkem ni možno pričakovati.
14. Nataša Juhart opozori na potrebo ureditve javne
razsvetljave Brode-Tržca, saj se svetilke po
nepotrebnem prižigajo tudi v dnevnem času. Podobne
nepravilnosti so opažene tudi v Prekopi in Čepljah.
Župan odgovori: To se dogaja zaradi neustrezne
nastavitve svetlobnih senzorjev, ki krmilijo vklop javne
razsvetljave. Zahteva po ustrezni nastavitvi svetlobnih
senzorjev bo posredovana pogodbenemu vzdrževalcu
javne razsvetljave.
15. Nataša Juhart seznani občinski svet s pritožbo
krajanov Brodov, ki z izvajanjem zimske službe niso
zadovoljni.
Župan odgovori:Na objavljen razpis za izvajanje zimske
službe se ni prijavil nihče iz ožjega okolja, zato je bila
pogodba podpisana z edinim izvajalcem, ki je bil
pripravljen zimsko službo na tem območju vršiti. Dela so
se izvajala v skladu z zakonom. Občinska uprava pa bo
v prihodnje preverila upravičenost pritožb krajanov.
16. Nataša Juhart poda pobudo za obnovo ceste v Selo,
vključno z mostom, ki je v zelo slabem stanju.
Župan odgovori: Stanje cestnega odseka bo pregledala
strokovna sodelavka občinske uprave in pripravila
predlog ureditve v kolikor bo to potrebno.
17. Nataša Juhart poda pobudo
za prehod na
individualni odvoz odpadkov na območju vasi Selo.
Župan odgovori:Trenutno se odvoz smeti s tega
območja izvaja preko skupnih zabojnikov. Pobudo za
prehod na individualne kante bomo posredovali firmi, ki
izvaja odvoz smeti in poskrbeli, da se takoj preide na
nov način odvoza.
18. Nataša Juhart poda pritožbo in željo občanov, da
pripravljavci programov različnih javnih prireditev in
proslav upoštevajo željo po izvedbi programa v
slovenskem jeziku.
Župan odgovori:Pritožbo in pobudo bo občinska uprava
posredovala vsem društvom, organizacijam in OŠ
Vransko-Tabor, ki so praviloma pripravljavci in izvajalci
programov na prireditvah.
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19. Jože Matko vpraša, kdaj se bo popravila cesta na
Tešovo in Čreto?
Župan odgovori: Rekonstrukcija ceste Vransko –
Tešova se je že pričela. V proračunu za leto 2011 in
2012 planiramo pridobitev in porabo sredstev, ki jih RS
namenja za odpravo razvojnih razlik. Po vsej verjetnosti
pa ta sredstva ne bodo zadostovala. V času finančne in
gospodarske krize pa ni velikih možnosti, da bi se lahko
v kratkem uredil še odsek Planina-Ptica in Čreta. Na
cesti
Vransko-Tešova-Čreta se redno izvajajo
najnujnejša vzdrževalna dela.
20. Ana Bogataj vpraša, ali obstaja možnost ureditve
sedaj blatnega dovoza in okolice za stanovalce bloka
Vransko 89 in Vransko 84 in kdaj?
Župan odgovori: Občina Vransko je lastnica po enega
stanovanja v vsakem stanovanjskem bloku, ostala
stanovanja so v lasti drugih etažnih lastnikov, zato bo
občina pri ureditvi dvorišča prispevala sorazmerni delež,
v kolikor bi se lastniki dogovorili za urejanje dvorišča;
izvedba navezava dvorišča na dovozno cesto ob
trgovini Tuš pa je planirana.
21. Ana Bogataj vpraša: Društva se pritožujejo, da niso
prejela finančnih sredstev za delovanje v letu 2010,
kako je dejansko s tem?
Župan odgovori: Pogodbe o sofinanciranju društev na
osnovi javnega razpisa so bile podpisane in društva so
veliko večino sredstev prejela. Zaradi težav s
financiranjem obveznosti do društev do 31.12.2010 niso
bile poravnane v celoti. Društva bodo preostanek
sredstev prejela v prvih mesecih letošnjega leta.
22. Ana Bogataj vpraša, ali bo občina za zagotovitev
poplavne varnosti v trgu Vransko samo čakala na
državni denar, ali bo tudi sama prispevala finančna
sredstva in izvedla kakšne ukrepe npr. vzpostavila
odprte kanale kot so bili nekoč?
Odgovor Župana: Občina nima nobenih pristojnosti na
področju vodotokov, niti finančnih sredstev v ta namen.
Vodarji so pripravili študijo iz katere izhaja, da bi
poplavno varnost zagotovila le izgradnja zadrževalnikov
na Merinščici in Zaplaninščici. Občina Vransko je ta dva
zadrževalnika že leta 2008 umestila v prostor, torej v
Občinski prostorski načrt,ter tako zagotovila pogoje za
izgradnjo. Država pa je izvedbo že planirane izgradnje
zadrževalnika na Merinščici umaknila iz Načrta
razvojnih programov RS. Pričetek izgradnje je
prestavljen v leto 2012 in 2013. Sredstva v višini cca 1
mio EUR, ki pa jih je država
oziroma pristojno
ministrstvo namenilo za izvedbo interventnih ukrepov za
sanacijo po poplavi za območje občine Vransko s
sklepom iz marca 2008, so bila delno porabljena za
izvedbo ukrepov na Kisovškem grabnu, Cerkovnici in
delu Bolske v Brodeh v višini cca 400.000,00 EUR, za
preostanek sredstev dela še niso bila izvedena.
23. Janez Lencl predlaga, da občinska uprava do
naslednje seje pripravi pisno poročilo o dejanski
realizaciji finančnih obveznosti Občine Vransko do
društev. Pobuda je bila sprejeta.
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Župan odpre razpravo na podane pobude, vprašanja in
odgovore. K razpravi se ne priglasi nihče, zato župan
svetnike pozove, da podajo dokončne zahteve za pisne
odgovore na vložene pobude in vprašanja. Odzove se
Janez Lencl, ki želi, da se pripravi pisno poročilo o
neporavnanih obveznostih Občine Vransko do društev.
Zaključek:
Občinska uprava do naslednje seje pripravi pisno
poročilo o neporavnanih obveznostih Občine
Vransko do društev.
Ad3: in Ad4: Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2011 in Odlok o proračunu občine Vransko za
leto 2012 – osnutek
Župan uvodoma navede, da je letos prvič pripravljen
dvoletni predlog proračuna. Nato izvede predstavitev
osnutkov Odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2011 in Odloku o proračunu Občine Vransko za leto
2012. Za leto 2011 se predvidevajo prihodki v višini
4.524.134,14 EUR in odhodki v višini 4.589.259,08
EUR oz. proračunski primanjkljaj v višini 65.125 EUR,
za leto 2012 pa v naslednjih zneskih: PRIH 3.067.043
EUR, ODH 3.128.635 EUR oz. primanjkljaj 61.592 EUR.
Med predstavitvijo po strukturi prihodkov in odhodkov
poudari in podrobneje predstavi največji delež
proračunske porabe, ki po namenu predstavlja
investicijske odhodke. Iz sredstev kohezije se planira
izvedba kanalizacije in čistilne naprave, poraba sredstev
iz 23. člena ZFO za delno obnovo ceste VranskoTešova-Čreta, pridobljena sredstva na javnih razpisih
posameznih ministrstev pa za dokončanje pločnika oz.
javne razsvetljave Vransko-Brode, opremo v Kulturnem
domu Vransko, Schwentnerjevo hišo in sofinanciranje
izgradnje odprtega široko pasovnega omrežja (projekt
GOŠO); poudari tudi, da so v proračun vgrajeni tudi vsi
predvideni prihodki države oz. ministrstev (že prejeti
sklepi o odobritvi sredstev) v višini 450.000,00 EUR za
poplačilo obveznosti iz naslova sanacije po poplavi in
neurju 2008 ter poplavi 2010 ter za raziskavo plazu
Brode. V kolikor Država RS ne bo v čim krajšem času
zagotovila sredstev za nujno takojšnjo sanacijo plazov
na cestah Brce-Jakov dol, Ropasija in Zaplanina, bo
potrebno v fazi sprejemanja proračuna prerazporediti za
ta namen vsaj 150.000,00 EUR iz drugih postavk.
V nadaljevanju svetnike seznani s terminskim rokom
sprejemanja proračuna.
Ugotovitveni sklep št. 19
Občinski svet se je seznanil z osnutkom proračuna
občine Vransko za leto 2011 in leto 2012.
Ad5: Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2011
Obrazložitev točke poda župan. Predlaga se, da
vrednost točke ostane enaka kot v letu 2010.
Razpravljati ne želi nihče, zato sledi glasovanje za
sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 20
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne
stanovanjske površine, izračunane po SIST ISO
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9836, zmanjšane za stroške komunalnega urejanja
in za vrednost zemljišča, ostaja v letu 2011 enaka
kot v letu 2010 in znaša na območju Občine Vransko
812,95 EUR/m2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka
od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno
stavbno
zemljišče
in
povprečne
stroške
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in se
valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala Slovenije.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Ad6: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča
za območje Občine Vransko za leto 2011
Obrazložitev točke poda župan. Razpravljati ne želi
nihče, zato sledi glasovanje za sprejem predloga
sklepa: 10 glasov ZA
Sklep št. 21
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko v letu 2011 ostaja enaka kot v letu 2010 in
znaša 0,005054 EUR/m2. Ta sklep se objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Ad7: Obrazložitev 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko
Obrazložitev točke poda župan. Po razpravi, v kateri je
sodeloval Janez Lencl in predlog podprl, sledi
glasovanje za sprejem: 10 glasov ZA
Sklep št. 22
Za potrebe širitve kmetije Pečečnik – Savinek,
Prekopa 22, 3305 Vransko, se uporabi zemljišče
parc. št. 318.S in pripadajoča parcela 3/3 k.o.
Prekopa z upoštevanjem določil prostorsko
izvedbenih pogojev za območja razpršene gradnje.
Ad8: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2011
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132,00 EUR neto - 1. novorojencu v
družini,
221,00 EUR neto - 2. novorojencu v družini
309,00 EUR neto - 3. novorojencu v družini
353,00 EUR neto - vsakemu naslednjemu
novorojencu v družini.

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z Odlokom o proračunu
občine Vransko za leto 2011.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine
Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«.
Ad9: Problematika vodovoda Prapreče – Marinca
Obrazložitev točke poda Justin Sedeljšak, ki pove, da
zaradi nerazumevanja ljudi že sprejetega sklepa v zvezi
s problematiko vodovoda Prapreče –Merinca na 1.
izredni seji predlaga, da občinski svet sprejme bolj
konkreten sklep glede medsebojnih obveznosti in sicer,
da se jasno zapiše, da se ob prenosu vodovoda občini v
upravljanje, obveznost plačila komunalnega prispevka
posameznega uporabnika kompenzira z vrednostjo
vodovoda. Prav tako zahteva, da se sprejme sklep o
fizični ukinitvi povezave med vodnim izvirom Karbula in
rezervoarjem.
V razpravi sta poleg predlagatelja sodelovala še Janez
Lencl in župan Sušnik. Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 24
Uporabnikom vodovoda Prapreče – Merinca, ki se
priključijo na javni vodovodni sistem se obračuna
komunalni prispevek, vendar se le-ta kompenzira z
vrednostjo zasebnega vodovoda Prapreče Merinca, ki s tem preide v last in upravljanje občine.
Občinski upravi se naloži, da zagotovi, da se
dosedanji dotok vode iz izvira Karbula v rezervoar
Vodovoda Prapreče – Merinca fizično prekine in
odstrani.
Ad10: Volitve in imenovanja
Imenovanje komisije za izvedbo volitev
Izvolitev delovnih teles občinskega sveta
(odborov) in Nadzornega odbora
Imenovanje vaških odborov in Komisije za
pospeševanje turizma
imenovanje predstavnikov občine Vransko v
svet javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor in
Svet JZ ZKTŠ Vransko

Obrazložitev predloga sklepa in poročilo za leto 2010
poda direktorica občinske uprave. Razprave ni bilo,
sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov
ZA

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja občinski svet seznani s
prispelimi predlogi za oblikovanje delovnih teles
občinskega sveta in Nadzornega odbora, ki jih je
komisija obravnavala na 3. redni seji in jih predlaga
občinskemu svetu v izvolitev.

Sklep št. 23
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v
Občini Vransko se za leto 2011 določi v naslednji
višini:

Sledi predlog imenovanja Komisije za izvolitev članov
delovnih teles v sestavi: Aleksander Reberšek,
predsednik; Vladimir Rančigaj, član; Nataša Urankar,
članica;
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Glasovanje o predlogu sestave komisije: 10 glasov ZA,
0 proti.
Sklep št. 25
Imenuje se Komisija za izvedbo volitev članov
delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega
odbora v sestavi:
Aleksander Reberšek, predsednik;
Vladimir Rančigaj, član;
Nataša Urankar, članica.

Imenovana komisija za izvolitev izvede skladno s
Poslovnikom tajne volitve in o delu sestavi zapisnik.
Sledi nadaljevanje seje občinskega sveta.
Predsednik komisije svetnike in prisotne seznani s
sestavo posameznega delovnega telesa (odbora) na
osnovi rezultatov volitev in predlaga članom
občinskega sveta, da potrdijo izvoljene kandidate v
delovna telesa in Nadzorni odbor.

Sklep št. 26
Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti:

- Juhart Nataša, Brode 12 b, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Pečovnik Marjan, Vransko 130, 3305 Vransko
- Gosak Brigita, Prekopa 10 b, 3305 Vransko –
zunanja članica
- Podbregar Damijana, Vransko 14, 3305 Vransko –
zunanja članica
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe:

- Bogataj Ana, Vransko 110 B, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Sedeljšak Justin, Prapreče 25, 3305 Vransko
- Cizej Sašo, Prekopa 12 b, 3305 Vransko – zunanji
član
- Farčnik Tomaž, Čeplje 3, 3305 Vransko – zunanji
član
3.

Odbor
za
prostorsko
planiranje
gospodarjenje z nepremičninami:

Nadzorni odbor:

- Jug Marija, Prekopa 35 a, 3305 Vransko
- Pečovnik Miha, Vransko 95 b, 3305 Vransko
- Praprotnik Peter, Vransko 135, 3305 Vransko
- Petek Irena, Jeronim 57, 3305 Vransko
- Radulj Bojan, Vransko 118 a, 3305 Vransko
Imenovanje vaških odborov in Komisije za
pospeševanje turizma

Uvodoma Vladimir Rančigaj pove, da mu do seje ni
uspelo (telefonsko nedosegljiva) pridobiti pisnega
soglasja za imenovanje predlagane članice ge.
Stanislave Škrabar v Komisijo za pospeševanje turizma,
zato predlog začasno umika in predlaga, da občinski
svet potrdi ostale predlagane člane. V nadaljevanju
postavi vprašanje, kdo je dolžan sklicati delne zbore
občanov, saj trški odbor še ni oblikovan? Odgovor:
oblikovanje in pristojnosti krajevnih odborov določa
statut v svojem IV. poglavju, ki v 2. odstavku 57. člena
določa, da so člani krajevnih odborov v imenovanje
predlagani na zboru občanov posameznega naselja, za
katerega se imenuje odbor. Konkretne določbe o
sklicatelju ni. Lahko pa smiselno uporabimo povezavo z
določbami 64. člena statuta (V. poglavje: neposredno
sodelovanje občanov pri odločanju v občini), ki določa,
da zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta.
V nadaljevanju Justin Sedeljšak poda predlog, da se v
bodoče združita vaški odbor Prapreče in vaški odbor
Merinca-Vologa. Župan pove, da je za kaj takega
potrebna sprememba statuta in, da sta bila dva vaška
odbora oblikovana na izrecno zahtevo prebivalcev
posameznih navedenih naselij.
Sklep št. 27
Potrdi se imenovanje vaških odborov Limovce,
Brode-Selo, Čeplje, Prekopa, Zahomce, TešovaČreta-Jeronim del in Komisija za pospeševanje
turizma v naslednji sestavi:

in

- Lencl Janez, Prekopa 12, 3305 Vransko
- Matko Jože, Selo/Vranskem 17, 3305 Vransko
- Sedeljšak Justin, Prapreče 25, 3305 Vransko
- Jerman Valerija, Vransko 89, 3305 Vransko –
zunanja članica
- Pečovnik Janko, Tešova 6, 3305 Vransko – zunanji
član
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- Homšak Anton, Ločica/Vranskem 4, 3305 Vransko
- Kokovnik Ivan, Stopnik 41, 3305 Vransko
- Urankar Nataša, Zahomce 15, 3305 Vransko
- Cencelj Sonja, Jeronim 50, 3305 Vransko – zunanja
članica
- Jošt Štefan, Prekopa 20, 3305 Vransko – zunanji
član



Člani občinskega sveta so se odločili, da bodo o
potrditvi izvoljenih kandidatov v vse štiri odbore in
Nadzorni odbor glasovali hkrati
z enim sklepom.
Sledi glasovanje za potrditev izvoljenih kandidatov v
odbore: 10 glasov ZA.

2.

Odbor za kmetijstvo:

5.

Seja občinskega sveta se do nadaljnjega prekine.

1.

4.

1. Vaški odbor Limovce
Priimek in ime

Naslov (vsi
1222 Trojane)

predlog
funkcije

1.

FERME
Silvester

Limovce 15

predsednik

2.

FERME Stanko

Limovce 7

član

3.

FERME Anton

Limovce 6

član

4.

BOKAL Franc

Limovce 12

član

Zap.
št.

Številka 6/2011 – 31. 1. 2011
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5.

FERME Alojz

Limovce 3

član

6.

VOBOVNIK
Drago

Limovce 10

član

7.

CUKJATI
Janez Rafael

Limovce 14

član

2. Vaški odbor Brode-Selo
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Sonja
GORNJAK

Brode 14

članica

2.

Hinko
Reberšek

Selo 7

član

3.

Jurij OCVIRK

Brode 9a

4.

Ivan MIHEVC,
ml.

5.
6.

Zap.
št.

5.

Ljubomir
GOSAK

Prekopa 10B

član

6.

Rudolf
SAVINEK

Prekopa 22

član

7.

Prekopa 37
Tanja
GOROPEVŠEK

članica

5. Vaški odbor Zahomce
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Breda
PODBREGAR

Zahomce 13a

predsednica

2.

Rado JERMAN

Zahomce 12

član

član

3.

Martin KAJBIČ

Zahomce 15

član

Brode 11a

član

4.

Jože
EBERLINC

Zahomce 17

član

Franc
ŽELEZNIK

Brode 1

član

5.

Milan BISTAN

Zahomce 11

član

Vojko
KARNIČNIK

Brode 17

član

6.

Aleš KRAMAR

Zahomce 4

član

Zap.
št.

6. Vaški odbor Tešova –Čreta-Jeronim (del)
3. Vaški odbor Čeplje
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Tomaž
FARČNIK

Čeplje 3

član

2.

Milan
FLORJAN

Čeplje 22

član

3.

Srečko
OREHOVEC

Čeplje 31

član

4.

Rok DOBNIK

Čeplje 26

član

5.

KOŠICA
Boštjan

Čeplje 26 a

član

Zap.
št.

Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Marjan PIKEL

Jeronim 21

član

2.

Ivan PUNČOH

Čreta 2

član

3.

Janko
PEČOVNIK

Tešova 6

član

4.

Jeronim 28
Zlatko
SEMPRIMOŽNI
K

5.

Ivan
GRABNER

Zap.
št.

Tešova 3

član

član

7. Komisija za pospeševanje turizma
4. Vaški odbor Prekopa
Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Štefan JOŠT

Prekopa 20

član

2.

Franc
HRASTOVEC

Prekopa 46

član

3.

Roman ALEŠ

Prekopa 35

član

4.

Sašo
URANKAR

Prekopa 53

član

Zap.
št.

Priimek in ime

Naslov

predlog
funkcije

1.

Suzana
FELICIJAN
BRATOŽ

Jeronim 8,
3305 Vransko

članica

2.

Aleksander
REBERŠEK

Čeplje 8,
3305 Vransko

član

3.

Majda PIKL

Vransko 7,
3305 Vransko

članica

4.

Damijana
PODBREGAR

Vransko 14,
3305 Vransko

članica

Zap.
št.
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imenovanje predstavnikov občine Vransko v
svet javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor in
Svet JZ ZKTŠ Vransko

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

8. Zapisnik 3. seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
3 . seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja, ki je bila dne 10. januarja
2011, ob 16.30 uri v sejni sobi občine Vransko,
Vransko 59.
Navzoči člani komisije:
Janez Lencl, Anica Bogataj, Vladimir Rančigaj, Nataša
Juhart in Aleksander Reberšek
Ostali prisotni:
Franc Sušnik, župan
Jadranka Kramar, OU
Po uvodnem pozdravu predsednik ugotovi, da so
prisotni vsi člani komisije, zato je seja sklepčna.
Predlaga naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Pregled in obravnava prispelih predlogov oz.
kandidatur za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta (odborov), nadzornega
odbora, trškega in vaških odborov in
oblikovanje predloga sklepa občinskemu sveta
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I. Za stalna delovna telesa občinskega sveta oz. 5 članske odbore:
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti:

1.

2.

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

OŠ Vransko
- Tabor

Peter
REBERŠEK,
Stopnik 7a

da

da

zunanji
član

Marjan
PEČOVNIK,
Vransko 130

da

da

član OS

Maja
JERMAN,

da

da

zunanja
članica

da

da

zunanja
članica

Opomba

Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.

Ad2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja (v nadaljevanju KMVIP) je pregledala in
obravnavala vse prispele predloge kandidatur političnih
strank in ostale zainteresirane javnosti, ki so bili vloženi
skladno z javnim povabilom do vključno 07.01.2011.
Komisija je sestavila seznam evidentiranih kandidatov in
ugotovila, da so predlogi sicer ustrezni, vendar pa je
število kandidatur za oblikovanje določenih odborov
premajhno, saj
ne zadošča kriteriju najmanjšega
predpisanega števila članov (5), niti strukturi
(notranji/zunanji člani) posamičnih organov.
Komisija je tako osnovni seznam dopolnila še s predlogi
na sami seji s kandidati, ki so predhodno že pisno ali
ustno podali soglasje k imenovanju ter tako sestavila
začasni seznam evidentiranih kandidatur kot sledi:

v roku

Številka: 0320/2011-02/4
Vransko, 18. 1. 2011

Sklep št. 5
Soglasno se potrdi zapisnik 2. redne seje komisije z
dne 22.12.2010 v predloženem besedilu.

Vloženo

Seja občinskega sveta je bila zaključena ob 22.10 uri.

Ad1:
Na predloženi zapisnik 2. seje komisije ni bilo pripomb,
zato sledi glasovanje za potrditev: 5 glasov ZA.

Soglasje
kandidata

Ad10: /

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Kandidat

Sklep št. 29
Občinski svet občine Vransko potrjuje imenovanje
predstavnikov občine Vransko v Svet JZ Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko kot sledi:
- Valerija JERMAN, Vransko 89, 3305 Vransko,
- Damijana PODBREGAR, Vransko 14, 3305
Vransko,
- Ana BOGATAJ, Vransko 110 B, 3305 Vransko.

za izvolitev delovnih teles (odborov),
nadzornega odbora , trškega in vaških odborov
Imenovanja v svete javnih zavodov
Obravnava dopisa za imenovanje
predstavnikov v Svet javnega zavoda
OŠ Vransko – Tabor in
Obravnava dopisa za imenovanje
predstavnikov v Svet javnega zavoda
ZKTŠ Vransko

Predlagatelj

Sklep št. 28
Občinski svet občine Vransko potrjuje imenovanje
2 predstavnic v Svet javnega zavoda OŠ Vransko –
Tabor kot sledi:
- Suzana FELICIJAN BRATOŽ, Jeronim 8, 3305
Vransko,
- Nataša JUHART, Brode 12 B, 3305 Vransko.

3.

Zap. št.
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Ločica/
Vranskem
40
Mira
LES,
Vransko
130b
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Planinsko
društvo
Vransko

Anton
FERME,
Stopnik 36 b

da

da

zunanji
član

Jože
SEMPRIMOŽNIK,

4.

KMVIP

Damijana
PODBREGAR,
Vransko 14

da

10.1.
2011

zunanja
članica

Jeronim 33

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

da

10.1.
2011

član OS

Brigita
GOSAK,
Prekopa
10B

da

Valerija
JERMAN,
Vransko 89

da

KMVIP

Tomaž
FARČNIK,
Čeplje 3

da

KMVIP

Miha
PEČOVNIK
Vransko
95B

da

KMVIP

Ana
BOGATAJ,
Vransko
110B

KMVIP

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

2.

10.1.
2011

zunanja
članica

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

Ivan
BERVAR,

Franc
SUŠNIK,
župan

Sonja
CENCELJ,

da

zunanji
član

da

da

zunanja
članica

NOVAK
Rafael,
Zajasovnik
14

da

da

zunanji
član

V roku

da

Zaplanina
21

Jeronim 50

zunanji
član

3.

Nova
Slovenija
N.Si

10.1.
2011

zunanji
član

4.

KMVIP

da

10.1.
2011

član OS

10.1.
2011

zunanji
član

Anton
HOMŠAK,
Ločica/
Vranskem 4

KMVIP

Štefan
JOŠT,

/

10.1.
2011

zunanji
član

da

10.1.
2011

članica
OS

da

10.1.
2011

član OS

Limovce 7/a

II. NADZORNI ODBOR

Apolonija
SEMPRIMOŽNIK,

KMVIP

KMVIP

da

da

/

Miha
PEČOVNIK,
Vransko 95B

da

10.1.
2011

/

Marija JUG,
Prekopa
35A

da

10.1.
2011

/

V roku

Vloženo

2.

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

Soglasje
kandidata

1.

Kandidat/ka

član OS

-

Prekopa 20

Zap.št.

da

Opomba

Vloženo

da

V roku

Soglasje
kandidata

Kandidat/ka

/

Opomba

da

Predlagatelj

Zap.št.

Valerija
JERMAN,
Vransko 89

Vloženo

da

Opomba

Vloženo

Gotard
FERME,

Marjan
PEČOVNIK,

KMVIP

Soglasje
kandidata

zunanja
članica

1.

V roku

Soglasje
kandidata

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

Slovenska
demokratska
stranka
OO SDS

član OS

Kandidat/ka

10.1.
2011

3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami:

1.

10.1.
2011

4. Odbor za kmetijstvo

Kandidat

Predlagatelj

Zap.št.

2.

da

zunanja
članica

2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe

1.

zunanji
član

Jože
MATKO,
Selo/
Vranskem
17

Predlagatelj

KMVIP

10.1.
2011

da

KMVIP

Predlagatelj

KMVIP

Zap.št.

KMVIP

2.

da

Opomba

3.

Jeronim 33

Vransko 130
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da

članica

Priimek in
ime

Naslov (vsi
1222
Trojane)

Soglasje

Predlog
funkcije

1.

FERME Silvester

Limovce 15

da

predsednik

2.

FERME Stanko

Limovce 7

da

član

3.

FERME Anton

Limovce 6

da

član

Zap. št.

član

2.

Milan FLORJAN

Čeplje 22

da

član

3.

Srečko
OREHOVEC

Čeplje 31

da

član

4.

Rok DOBNIK

Čeplje 26

da

član

6. Vaški odbor Prekopa

1.

Štefan JOŠT

Prekopa 20

da

član

2.

Franc
HRASTOVEC

Prekopa 46

da

član

3.

Roman ALEŠ

Prekopa 35

da

član

4.

Sašo URANKAR

Prekopa 53

da

član

5.

Ljubomir GOSAK

Prekopa 10B

da

član

Zap. št.

2. Vaški odbor Limovce

da

Predlog
funkcije

Predlog
funkcije

Prapreče 14

Čeplje 3

Soglasje

Soglasje

OBLAK Magda

Tomaž FARČNIK

Naslov

Naslov

1.

Priimek in
ime

Zap. št.

1. Vaški odbor Prapreče

1.

Priimek in
ime

III. TRŠKI ODBOR IN VAŠKI ODBORI

3. Trški odbor Vransko
IV. Ostala imenovanja

10.1.
2011

članica

3.

Emil JELEN

Vransko 175

/

član

1.

KMVIP

Suzana
FELICIJAN
BRATOŽ,

da

10.1.2011

/

da

10.1.2011

/

Opomba

Vransko 14

(da/ne)

Damijana
PODBREGAR

V roku

2.

Vloženo

članica

Soglasje
kandidata

da

Kandidat/ka

Predlog
funkcije

Vransko 157

Predlagatelj

Soglasje

SANDA Barbara

Zap.št.

Naslov

1.

Zap. št.

Priimek in
ime

1. Komisija za pospeševanje turizma

Jeronim 8

4. Vaški odbor Brode-Selo

Naslov

Soglasje

Predlog
funkcije

1.

Sonja GORNJAK

Brode 14

da

članica

2.

Hinko Reberšek

Selo 7

/

član

Zap. št.

Priimek in
ime

KMVIP

Predlog
funkcije

Soglasje

Naslov

Priimek in
ime

Zap. št.

Sklep št. 6
Komisija potrjuje predhodno naveden začasni
seznam evidentiranih kandidatur ter z obravnavo 2.
točke dnevnega reda nadaljuje v sredo, dne
12.01.2011 ob 16.30 uri po dopolnitvi manjkajočih
kandidatur.
Ad3:
Komisija je prejela dopise obeh javnih zavodov za
imenovanje predstavnikov v svete javnih zavodov:
- JZ OŠ Vransko – Tabor in
- JZ ZKTŠ Vransko

5. Vaški odbor Čeplje
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Aleksander
REBERŠEK,
Čeplje 8

Občina Vransko kot ustanoviteljica JZ OŠ VranskoTabor v Svet JZ OŠ Vransko-Tabor imenuje 2
predstavnika, v Svet JZ ZKTŠ pa 3 predstavnike.
Komisija je prejela 1 predlog za imenovanje v SJZ OŠ
Vransko-Tabor in sicer za go. Suzano Felicijan Bratož,

Številka 6/2011 – 31. 1. 2011
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člani KMVIP pa so na seji kot drugo kandidatko
predlagali go. Natašo Juhart.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 7
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da kot
predstavnici ustanovitelja v Svet javnega zavoda OŠ
Vransko - Tabor imenuje:
1. Suzano Felicijan Bratož, Jeronim 8, 3305
Vransko in
2. Natašo Juhart, Brode 12 B, 3305 Vransko.
V nadaljevanju je komisija ugotovila, da za imenovanje
predstavnikov ustanoviteljice v Svet JZ Zavoda za
kulturo, turizem in šport Vransko nima ustreznih
predlogov in jih bo pridobila ter obravnavala na
nadaljevanju 3. redne seje v sredo, 12.01.2011.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Štev.: 012/2011
Vransko, 11. 1. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

6.

7.

delovnih teles občinskega sveta (odborov),
nadzornega odbora, trškega in vaških odborov
in oblikovanje predloga sklepa občinskemu
sveta za izvolitev delovnih teles (odborov),
nadzornega odbora , trškega in vaških odborov
Nadaljevanje prekinjene točke 3. DR z dne
10.01.2011: Imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v Svet javnega zavoda ZKTŠ
Vransko
Razno

Ad1:
Na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj občine
Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) ter skladno s svojimi
pristojnostmi je Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja oblikovala predlog
razpisa ter z glasovanjem: 5 glasov ZA sprejela
naslednji
Sklep št. 8
Komisija na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj
občine Vransko sprejema sklep o razpisu pogojev in
rokih dajanja pobud za podelitev priznanj občine
Vransko za leto 2010 v predloženem besedilu.
Razpis se objavi na oglasni deski občine, v
Občinskem Informatorju in na spletni strani
www.vransko.si.
Rok za vložitev predlogov je 1. marec 2011 do 15.
ure.

12.1.
2011

Opomba

V roku

/

Vloženo

Soglasje
kandidata

Nataša
JUHART,
Brode 12 B

članica
OS

Justin
SEDELJŠAK,
Prapreče 25

/

12.1.
2011

Opomba

Predlagatelj

KMVIP

V roku

Zap.št.

1.

Vloženo

2. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe

Glasovanje o predlogu dopolnitve: 5 glasov ZA.
Glasovanje za dnevni red v celoti: 5 glasov ZA
Na osnovi glasovanja je bil soglasno potrjen naslednji
dnevni red:
4. Razpis pogojev in rok za dajanje pobud za
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2010
5. Nadaljevanje prekinjene 2. tč DR z dne
10.1.2011: Pregled in obravnava dodatnih
predlogov oz. kandidatur za imenovanje

Kandidat

KMVIP

Soglasje
kandidata

Po uvodnem pozdravu predsednik ugotovi, da so
prisotni vsi člani komisije, zato je seja sklepčna.
Predlaga naslednjo dopolnitev dnevnega reda:
»Razpis pogojev in rok za dajanje pobud za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010«

1.

Kandidat

Navzoči člani komisije:
Janez Lencl, Anica Bogataj, Vladimir Rančigaj, Nataša
Juhart in Aleksander Reberšek
Ostali prisotni:
Franc Sušnik, župan (k 1. točki)
Jadranka Kramar, OU

1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti

Predlagatelj

ZAPISNIK
nadaljevanja 3. seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki je
bila v sredo, dne 12. januarja 2011, ob 16.30 uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Ad2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja (v nadaljevanju KMVIP) je kot predlagatelj na
današnji seji dopolnila seznam 10.01.2011 s soglasji
dodatnih kandidatov kot sledi:

Zap.št.

9. Zapisnik nadaljevanja 3. seje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja

član OS
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Številka 6/2011 – 31. 1. 2011

KMVIP

Janez LENCL,
Prekopa 12

/

12.1.
2011

član OS

3.

KMVIP

Janko
PEČOVNIK,
Tešova 6

da

12.1.
2011

zunanji
član

4.

KMVIP

Ludvik KRAJNC,
Prapreče 3

/

12.1.
2011

zunanji
član

V roku

4.

BOKAL Franc

Limovce 12

da

član

5.

FERME Alojz

Limovce 3

da

član

6.

VOBOVNIK Drago

Limovce 10

da

član

7.

CUKJATI Janez
Rafael

Limovce 14

da

član

12.1.
2011

2.

KMVIP

Natalija
MAROLT
DOLINŠEK

da

12.1.
2011

3.

KMVIP

Peter
PRAPROTNIK

da

12.1.
2011

4.

KMVIP

Bojan RADULJ

da

12.1.
2011

Predlog
funkcije

Rado JERMAN

Zahomce 12

da

član

3.

Martin KAJBIČ

Zahomce 15

da

član

4.

Jože EBERLINC

Zahomce 17

da

član

5.

Milan BISTAN

Zahomce 11

da

član

6.

Aleš KRAMAR

Zahomce 4

da

član

IV. OSTALO
1. Komisija za pospeševanje turizma

3.

KMVIP

Majda PIKL,
Vransko 7,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

4.

KMVIP

Damijana
PODBREGAR,
Vransko 14,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

5.

KMVIP

Stanislava
ŠKRABAR,
Prapreče 22,
3305 Vransko

/

12.1.
2011

Opomba

da

2.

V roku

Soglasje
kandidata

Irena PETEK

Opomba

Kandidat/ka

KMVIP

V roku

Predlagatelj

1.

Vloženo

Zap.št.

II. NADZORNI ODBOR

Soglasje

članica
OS

predsednica

Vloženo

12.1.
2011

da

Soglasje
kandidata

/

Naslov

Nataša
URANKAR,
Zahomce 15

Zahomce 13a

Kandidat/ka

KMVIP

Breda
PODBREGAR

Predlagatelj

2.

1.

Zap. št.

član OS

Zap.št.

12.1.
2011

Opomba

/

V roku

Kandidat/ka

Ivan
KOKOVNIK,
Stopnik 41

Vloženo

Predlagatelj

KMVIP

Soglasje
kandidata

Zap.št.

1.

Priimek in
ime

7. Vaški odbor Zahomce

4. Odbor za kmetijstvo
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Predlog
funkcije

2.

Soglasje

član OS

Naslov (vsi
1222
Trojane)

12.1.
2011

2. Vaški odbor Limovce (dopolnjeno po zapisniku zbora
krajanov Limovc 11.1.2011)

Priimek in
ime

/

III. TRŠKI ODBOR IN VAŠKI ODBORI

Zap. št.

Justin
SEDELJŠAK,
Prapreče 25

Opomba

Kandidat/ka

KMVIP

Vloženo

Predlagatelj

1.

Soglasje
kandidata

Zap.št.

3. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami

Številka 6/2011 – 31. 1. 2011

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Sklep št. 9
Komisija potrjuje dopolnjen seznam vloženih
kandidatur in sprejema sklep, da je predloge za
manjkajoče kandidature za imenovanja po javnem
povabilu možno vložiti še vse do seje občinskega
sveta v ponedeljek, 17.01.2011 do 15. ure. (delni
zbori za imenovanja v vaške odbore namreč
potekajo tudi v času vikenda). Občinska uprava
pripravi dokončno oblikovan seznam kandidatur kot
predlog komisije za nadaljnjo obravnavo na
občinskem svetu.
Ad3:
Komisija je prejela tri predloge za imenovanje v Svet JZ
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko: Valerija
Jerman, Vladimir Rančigaj in Ana Bogataj.
Predlog je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 10
KMVIP predlaga občinskemu svetu, da kot
predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda
ZKTŠ imenuje:
3. Valerijo Jerman, Vransko 89, 3305 Vransko
4. Damijano Podbregar, Vransko 14, 3305
Vransko
5. Ano Bogataj, Vransko 110 b, 3305 Vransko.
Ad4:
Po krajši razpravi so člani z glasovanjem: 5 glasov ZA
sprejeli naslednji
Sklep št. 11
Do preklica se vabilo in gradivo za seje občinskega
sveta svetnikom in članom Nadzornega odbora
posredujejo tudi v pisni obliki z redno pošto na
naslov stalnega bivališča.
Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Štev.: 012/2011
Vransko, 14. 1. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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NARAVOSLOVNI DAN SMO USTVARJALE
VSEH RAZREDOV

NARAVOSLOVNI DAN SMO USTVARJALE
EKO FACE IZ
EKO FACE IZ VSEH RAZREDOV

EKO NARAVOSLOVNI DAN V
1. RAZREDU

Naše skodelice so
super, samo čaja ne
smemo naliti vanje…

Eko naravoslovni dan smo začeli z ogledom zabavne risanke Zabava z odpadki, v kateri nastopa
slavna pujsa Pepa. Tako kot je odpadke ločevala
pujsa Pepa in njena družina, smo odpadke
ločevali tudi prvošolci. Naredili smo zeleno
škatlo za steklene odpadke, rdečo za odpadke iz
papirja in modro za ostale odpadke. Naučili smo
se, da vsi odpadki ne sodijo v en koš.

Naše skodelice so
Nato
smočaja
izdelali
super,
samo
ne posodico iz odpadnega materiala.
Za
izdelavo
smo potrebovali odpadni
smemo naliti vanje…

1. a
1. a smo izdelovali skodelice iz odpadnega
papirja, ki smo jih
izdelovaliin
skodelice
iz odpadnega papirja, ki smo jih tudi pobarvali in okrasili.
tudismo
pobarvali
okrasili.

časopis, odpadno vrečko, lepilo iz moke in posodico, ki nam je služila za model. Ko se je posodica posušila, smo jo pobarvali s tempera
barvami, na koncu pa še okrasili z vzorčki in
bleščicami.

Dan je izredno hitro minil, saj smo vsi vneto in
pridno delali. Poleg tega smo se naučili ločevati
EKO NARAVOSLOVNI DAN V 1. RAZREDU
odpadke in spoznali, da lahko iz odpadkov izdeEko naravoslovni dan smo začeli z ogledom zabavne risanke Zabava z odpadki, v kateri nastopa slavna
lamo marsikaj lepega.
pujsa Pepa. Tako kot je odpadke ločevala pujsa Pepa in njena družina, smo odpadke ločevali tudi
prvošolci. Naredili smo zeleno škatlo za steklene odpadke, rdečo za odpadke iz papirja in modro za
Nataša Pečovnik, razredničarka
ostale odpadke. Naučili smo se, da vsi odpadki ne sodijo v en koš.
Nato smo izdelali posodico iz odpadnega materiala. Za izdelavo smo potrebovali odpadni časopis,
odpadno vrečko, lepilo iz moke in posodico, ki nam je služila za model. Ko se je posodica posušila,
smo jo pobarvali s tempera barvami, na koncu pa še okrasili z vzorčki in bleščicami. 1. a
Dan je izredno hitro minil, saj
smo izdelovali
vsi vneto in pridno
delali. iz
Poleg
tega smo se papirja,
naučili ločevati
smo
skodelice
odpadnega
ki smo jih tudi pobarvali in okrasili.
odpadke in spoznali, da lahko iz odpadkov izdelamo marsikaj lepega.
2. a

1. a

razvrščali, strigli,
oblikovali, lepili,
Pečovnik, razredničarka
a1. RAZREDU
EKONataša
NARAVOSLOVNI
DAN 1.
Vsmo
izdelovali
…
skratka
seznanjali
Eko naravoslovni dan smo začeli z ogledom zabavne risanke Zabava z odpadki, v kateri nastopa smo
slavnase z
možnostmi,
kako
koristno
uporabiti
že
rabljene
pujsa Pepa. Tako kot je odpadke ločevala pujsa Pepa in njena družina, smo odpadke ločevali tudi
izdelke (plastenke, časopisni papir, karton).
prvošolci. Naredili smo2. zeleno
škatlo za steklene odpadke, rdečo za odpadke iz papirja in modro za
a
Lejla Jahjefendić, učiteljica 2. a
odpadke.
se, seznanjali
da vsi odpadki
ne sodijo
v en koš.
smo razvrščali,ostale
strigli, oblikovali,
lepili,Naučili
izdelovalismo
… skratka
smo se z možnostmi,
kako
koristno uporabiti že rabljene izdelke (plastenke, časopisni papir, karton).
Nato smo izdelali posodico iz odpadnega materiala. Za izdelavo smo potrebovali odpadni časopis,
odpadno vrečko, lepilo iz moke in posodico,
ki nam
je 2.služila
za model. Ko se je posodica posušila,
Lejla Jahjefendid,
učiteljica
a
2. a
smo
jo
pobarvali
s
tempera
barvami,
na
koncu
pa
še
okrasili
z
vzorčki
in bleščicami.
smo razvrščali, strigli, oblikovali, lepili, izdelovali … skratka seznanjali smo se z možnostmi, kako
Dan
je
izredno
hitro
minil,
saj
smo
vsi
vneto
in
pridno
delali.
Poleg
tega smo se naučili ločevati
koristno uporabiti že rabljene izdelke (plastenke, časopisni papir, karton).
odpadke in spoznali, da lahko iz odpadkov izdelamo marsikajDEJAVNOSTI
lepega.
EKO NARAVOSLOVNEGA
Lejla Jahjefendid, učiteljica 2. a
DNE V 2. b-razredu
Pečovnik,
Učenci Nataša
so si na
začetkurazredničarka
ogledali film 1.o areci-

kliranju odpadkov (Pujsa Pepa). Vsak izmed
njih je v šolo prinesel odpadno embalažo: plastenke, steklenice, pločevinke, tetra pake … ki
smo jo potem skupaj ločevali v kartonske škatle.
Iz jogurtovih lončkov so potem izdelali lončke
za pisala, in sicer s kaširanjem, nato pa so jih pobarvali s temperami.
Veliko smo se pogovarjali o ločevanju odpadkov
in menim, da je bil naš dan uspešno zaključen.
Anja Zahrastnik in Tina Golob,
mentorici v 2. b

2. b smo izdelovali lončke za pisala iz odpadnega papirja.
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EKO NARAVOSLOVNI DAN V 3. a
V 3. a so učenci v skupinah razmišljali o naslednjem: kako lahko varčujemo z energijo, vodo,
zakaj in kako ločujemo odpadke ter kako bi
preživeli en dan brez elektrike. Izdelali so
miselne vzorce.
V drugem delu dneva so izdelali škatlo za papir,
škatlo za sestavljeno embalažo, skledo za sadje in
planet Zemljo.
Za zaključek so učenci na ekološkem otoku za
šolo ločevali različne odpadke, ki so jih prinesli
s seboj.
Doma vsak dan spremljajo, katerih odpadkov
se nabere največ in razmišljajo, kako bi začeli z
ločevanjem odpadkov doma.
3. a skrbimo
za naše okolje,
zato
smo izdelali
in jih okrasili,
da in
bomo
3. a skrbimo
za naše
okolje,
zato škatle
smo izdelali
škatle
jih lahko
okra-ločevali odpadke.

Stanka Tominšek Kužnik

sili, da bomo lahko ločevali odpadke.

EKO NARAVOSLOVNI DAN V 3. a

PONOSNI SMO, DA SMO EKO

V 3. a so učenci v skupinah razmišljali o naslednjem: kako lahko varčujemo z energijo, vodo, zakaj in
kako ločujemo odpadke ter kako bi preživeli en dan brez elektrike. Izdelali so miselne vzorce.
Z učenci smo se pogovarjali o odpadkih, ki jih
V drugem delu dneva so izdelali škatlo za papir, škatlo za sestavljeno embalažo, skledo za sadje in
dnevno proizvedejo doma. Povedo, da določene
planet Zemljo.
stvari odvržejo na kompost in da zbirajo papir.
Za zaključek so učenci na ekološkem otoku za šolo ločevali različne odpadke, ki so jih prinesli s seboj.
Doma vsak dan spremljajo, katerih odpadkov se nabere največ in razmišljajo, kako bi začeli Ob
z
filmu o ločevanju odpadkov, ki ga je izdeločevanjem odpadkov doma.
lalo
podjetje Slopak, učenci spoznajo, da lahko
Stanka Tominšek Kužnik

ločujemo in predelujemo tudi druge stvari (steklo, plastiko, pločevinke, tetrapake). Ogledali smo
si šolski ekološki otok in povedali, kaj sodi v
določen smetnjak. Pozorni smo bili tudi na velikost in obliko odprtin.

4. aaizdelujemo
plakateplakate
različni barv
in nanje barv
pišemo,in
rišemo,
kateri
odpadki spadajo
4.
izdelujemo
različni
nanje
pišemo,
rišemo,v posamezni
ki je iste barve kot naš plakat.
kateri odpadki spadajozabojnik,
v posamezni
zabojnik, ki je iste barve kot
naš plakat.
PONOSNI SMO, DA SMO EKO
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Odpadke, ki so jih učenci prinesli v šolo, so razvrstili glede na vrsto odpadka. Združili so se v 5
skupin ter na plakat določene barve narisali in
napisali vrsto odpadka.
Sledila je še izdelava dveh zabojnikov za papir in
KEMS. Otroci so izdelali čedne zabojnike.

Z učenci smo se pogovarjali o odpadkih, ki jih dnevno proizvedejo doma. Povedo, da določene stvari
odvržejo na kompost in da zbirajo papir.
Ob filmu o ločevanju odpadkov, ki ga je izdelalo podjetje Slopak, učenci spoznajo, da lahko ločujemo
in predelujemo tudi druge stvari (steklo, plastiko, pločevinke, tetrapake). Ogledali smo si šolski
ekološki otok in povedali, kaj sodi v določen smetnjak. Pozorni smo bili tudi na velikost in obliko
odprtin.
Odpadke, ki so jih učenci prinesli v šolo, so razvrstili glede na vrsto odpadka. Združili so se v 5 skupin
ter na plakat določene barve narisali in napisali vrsto odpadka.
Sledila je še izdelava dveh zabojnikov za papir in KEMS. Otroci so izdelali čedne zabojnike.
Že prej smo kar nekaj časa izdelovali mesta iz raznih škatel, ki smo jih kaširali in pobarvali. Zdaj smo
jih lahko razstavili in zapisali, na kaj smo ponosni pri čistem mestu.
V razredu zbiramo tudi zamaške, baterije in kartuše, ki so jih učenci izpraznili v za to namenjene
posode v eko kotičku šole.
PONOSNI SMO, DA SMO EKO!

Že prej smo kar nekaj časa izdelovali mesta iz
raznih škatel, ki smo jih kaširali in pobarvali.
Zdaj smo jih lahko razstavili in zapisali, na kaj
smo ponosni pri čistem mestu.

Danijela Jeršič, razredničarka 4. a

Danijela Jeršič, razredničarka 4. a

V razredu zbiramo tudi zamaške, baterije in
kartuše, ki so jih učenci izpraznili v za to namenjene posode v eko kotičku šole.
PONOSNI SMO, DA SMO EKO!
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ENERGIJA, ODPADKI, VODA
ENERGIJA, ODPADKI, VODA
Učenci 5. b razreda so si najprej ogledali film o recikliranju odpadkov. Po filmu so reševali učni list, na
katerem so morali smeti ''odložiti'' v pravi koš.
Po malici so se odpravili v Energetiko Vransko, kjer so si ogledali in spoznali delovanje sončne
elektrarne, kotla za sežiganje odpadkov, kotla za kurjenje biomase ter vetrno elektrarno. Izračunali so
tudi svoj CO2-odtis in izdelali svojo vetrno elektrarno.
Po vrnitvi v šolo so izdelovali nalepke in slogane na temo varčevanja z energijo in vodo ter pravilnega
odlaganja odpadkov.
Vtisi učencev:
Najbolj všeč mi je bila termo kamera.
Izvedela sem, v kateri razred sodim po CO2-odtisu.
Bilo mi je zelo všeč, še posebej, ko smo snemali s termo kamero. Bilo je res enkratno.
V KIV-u mi je bilo všeč, da se trudijo pridobivati energijo na eko način.
Ker me te stvari ne zanimajo, mi je bilo »brez veze«.
Najbolj mi je bilo všeč, da smo naredili vetrnico.
V KIV-u mi je bilo všeč, ker smo si ogledali sončne celice, termo kamero, ko smo izdelali vetrnico, ni
pa mi bilo všeč, ko je gospod govoril, da je kakšna reč predolga ali pa, da česa ne bomo razumeli.

Učenci 5. b razreda so si najprej ogledali film o
recikliranju odpadkov. Po filmu so reševali učni
list, na katerem so morali smeti ‘’odložiti’’ v pravi
koš.
Po malici so se odpravili v Energetiko Vransko,
kjer so si ogledali in spoznali delovanje sončne
elektrarne, kotla za sežiganje odpadkov, kotla za kurjenje biomase ter vetrno elektrarno.
Izračunali so tudi svoj CO2-odtis in izdelali svojo vetrno elektrarno.
Po vrnitvi v šolo so izdelovali nalepke in slogane
na temo varčevanja z energijo in vodo ter pravilnega odlaganja odpadkov.

Klavdija Kropec, razredničarka 5. b-razreda

Vtisi učencev:

Najbolj všeč mi je bila termo kamera.
Izvedela sem, v kateri razred sodim po CO2-odtisu.
Bilo mi je zelo všeč, še posebej, ko smo snemali s termo
kamero. Bilo je res enkratno.
V KIV-u mi je bilo všeč, da se trudijo pridobivati energijo
na eko način.
Ker me te stvari ne zanimajo, mi je bilo »brez veze«.
Najbolj mi je bilo všeč, da smo naredili vetrnico.
V KIV-u mi je bilo všeč, ker smo si ogledali sončne celice,
termo kamero, ko smo izdelali vetrnico, ni pa mi bilo
všeč, ko je gospod govoril, da je kakšna reč predolga ali
6. a smo vestni ločevalci odpadkov, zato izdelujemo zabojnike za papir, plastiko … izdelujemo tudi
pa, da česa ne bomo razumeli.
skodelice iz odpadnih plastenk.
Klavdija Kropec, razredničarka 5. b-razreda

''Je zelo zanimivo in poučno. 6. a-razred imamo radi drugačne dneve, ki so zabavni in kjer lahko
pokažemo svojo ustvarjalnost.''
Tajda R., 6. a

6. a smo vestni ločevalci odpadkov, zato izdelujemo zabojnike za papir, plastiko … izdelujemo
tudi skodelice iz odpadnih plastenk.
‘’Je zelo zanimivo in poučno. 6. a-razred imamo
radi drugačne dneve, ki so zabavni in kjer lahko
pokažemo svojo ustvarjalnost.’’
Tajda R., 6. a
6. b smo izdelovali zabojnike za
ločevanje odpadkov, ki smo jih
tudi okrasili.
‘’Meni se zdi super, da se takole
pogovarjamo o tem, kako lahko že
mladi rešujemo svet.’’
Tjaša S., 6. b

6. b smo izdelovali zabojnike za ločevanje odpadkov, ki smo jih tudi okrasili.
''Meni se zdi super, da se takole pogovarjamo o tem, kako lahko že mladi rešujemo svet.''
Tjaša S., 6. b
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IGRA ČLOVEK NE JEZI SE IN ZANIMIVO
STOJALO ZA EKOLOŠKI OTOK
Najprej smo si pogledali kratek film o reciklaži odpadne
embalaže podjetja Slopak. Sledil je razgovor o ločevanju
odpadkov. Zaradi lažje predstavitve so učenci pravilno
ločili različne odpadke, ki so se nahajali v škatli (plastenke z zamaški, steklenice, pločevinke, papir, embalaža
soka …).
Odšli smo do ekološkega otoka za šolo in vstavili odpadke v pravi kontejner.
V nadaljevanju so učenci sodelovali v različnih delavnicah.

7. a smo izdelovali plakate o odpadkih in zabojnike. Zraven smo si peli in tudi zaplesali ob dobri
7. a smo izdelovali plakate oglasbi.
odpadkih in zabojnike. Zraven smo
indatudi
ob dobri
glasbi.
''Menisi
je peli
všeč to,
lahkozaplesali
zraven poslušamo
glasbo in
se pogovarjamo medtem, ko pridno delamo.
Veliko bolje od testa.''
Dorjan K., 7. a

‘’Meni je všeč to, da lahko zraven poslušamo glasbo in
se pogovarjamo
ko pridno
Veliko bolje
IGRA ČLOVEK NE medtem,
JEZI SE IN ZANIMIVO
STOJALO ZAdelamo.
EKOLOŠKI OTOK
od
testa.’’
Dorjan
K.,
7.
a
Najprej smo si pogledali kratek film o reciklaži odpadne embalaže podjetja Slopak. Sledil je razgovor
o ločevanju odpadkov. Zaradi lažje predstavitve so učenci pravilno ločili različne odpadke, ki so se
nahajali v škatli (plastenke z zamaški, steklenice, pločevinke, papir, embalaža soka …).
Odšli smo do ekološkega otoka za šolo in vstavili odpadke v pravi kontejner.
V nadaljevanju so učenci sodelovali v različnih delavnicah.
Najbolj smo uživali, ko smo lahko igrali igro ČLEVEK NE JEZI SE, ki smo jo naredili iz odpadkov. Za vse,
ki imajo pouk v učilnici za fiziko, pa je zanimiv podstavek za naš ekološki otok. Fantje so se zelo
potrudili, napravili načrt z merami, nažagali les, ga zbili skupaj in na koncu pobarvali modro.
Marko Podpečan, razrednik, 7. a-razreda

7. b-razred, eko face, pa izdelujemo vaze iz odpadnih materialov, zabojnike za ločevanje.

7. b-razred, eko face, pa izdelujemo vaze iz odpadnih materialov,
zabojnike za ločevanje.
POSKUS Z VODO V 7. b-razredu

V ponedeljek smo imeli naravoslovni dan na temo odpadki, energija in voda.
Najprej smo si ogledali kratek eko film, iz katerega smo izvedeli, kako reciklirati papir, steklo, kovine
in embalažo. Ugotovili smo, da nas je narava z naravnimi katastrofami že začela opozarjati na
malomarno vedenje do okolja, zato je naša najpomembnejša naloga varčevati z energijo in vodo ter
zmanjšati količine odpadkov.
Razmišljali smo predvsem, kaj lahko mi sami naredimo, da se izboljša to stanje. Hitro smo ugotovili,
da na šoli ni zabojev za ločeno zbiranje odpadkov, zato smo se kar lotili dela. Po skupinah smo
izdelovali plastične zabojnike za embalažo ter kartonaste škatle za papir.
Dve skupini sta se lotili recikliranja plastične in tetrapak embalaže in izdelali smo vaze, lončke za
pisala ter hranilnike. Punce pa so iz odpadnih materialov izdelale kar naš planet Zemljo in tako
opozorile na problem.
Na koncu smo naredili še plakate, ki nas opozarjajo na odgovorno ločevanje odpadkov ter pravilno
spravljanje tetrapak embalaže.
Izvedli smo tudi poskus z vodo in izračunali, da če bi voda kapljala iz pipe celo leto, bi je porabili kar
3679 litrov.
Ugotovili smo, da lahko že z malo truda naredimo veliko koristnega zase in za naše okolje in sklenili,
da bomo bolj vestno ugašali luči, izklapljali aparate, zapirali vodo in da bomo drug drugega opozarjali,
dokler ne postane to naš način življenja.
Zadovoljni smo končali zanimiv, zabaven ter poučen eko dan.
David Strožič in Žiga Marko, 7. b

8. a se poskušamo čim bolje izkazati v izdelovanju vaz, voščilnic za novoletni bazar.

8. a se poskušamo čim bolje izkazati v izdelovanju vaz, voščilnic
za novoletni bazar.

''Ful kul. Upam, da bo še več takšnih dni.'' Matic A.

‘’Ful kul. Upam, da bo še več takšnih dni.’’ Matic A.
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Najbolj smo uživali, ko smo lahko igrali igro ČLEVEK
NE JEZI SE, ki smo jo naredili iz odpadkov. Za vse, ki
imajo pouk v učilnici za fiziko, pa je zanimiv podstavek
za naš ekološki otok. Fantje so se zelo potrudili, napravili
načrt z merami, nažagali les, ga zbili skupaj in na koncu
pobarvali modro.
Marko Podpečan, razrednik, 7. a-razreda
POSKUS Z VODO V 7. b-razredu
V ponedeljek smo imeli naravoslovni dan na temo odpadki, energija in voda.
Najprej smo si ogledali kratek eko film, iz katerega smo
izvedeli, kako reciklirati papir, steklo, kovine in embalažo.
Ugotovili smo, da nas je narava z naravnimi katastrofami
že začela opozarjati na malomarno vedenje do okolja,
zato je naša najpomembnejša naloga varčevati z energijo
in vodo ter zmanjšati količine odpadkov.
Razmišljali smo predvsem, kaj lahko mi sami naredimo,
da se izboljša to stanje. Hitro smo ugotovili, da na šoli ni
zabojev za ločeno zbiranje odpadkov, zato smo se kar lotili dela. Po skupinah smo izdelovali plastične zabojnike
za embalažo ter kartonaste škatle za papir.
Dve skupini sta se lotili recikliranja plastične in tetrapak
embalaže in izdelali smo vaze, lončke za pisala ter hranilnike. Punce pa so iz odpadnih materialov izdelale kar naš
planet Zemljo in tako opozorile na problem.
Na koncu smo naredili še plakate, ki nas opozarjajo na
odgovorno ločevanje odpadkov ter pravilno spravljanje
tetrapak embalaže.
Izvedli smo tudi poskus z vodo in izračunali, da če bi
voda kapljala iz pipe celo leto, bi je porabili kar 3679
litrov.
Ugotovili smo, da lahko že z malo truda naredimo veliko
koristnega zase in za naše okolje in sklenili, da bomo bolj
vestno ugašali luči, izklapljali aparate, zapirali vodo in da
bomo drug drugega opozarjali, dokler ne postane to naš
način življenja.
Zadovoljni smo končali zanimiv, zabaven ter poučen eko
dan.
David Strožič in Žiga Marko, 7. b
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8. b smo opazili:
prižgane luči ob dnevni svetlobi,
preveč embalaže pri malici (tetrapaki, plastični
nožki, ovitki),
odprta pipa za vodo,
za neumnosti porabljen papir,
predolgo odprta okna,
nesortirani odpadki …
EKO FACA
Umetne mase so smeti,
plačujete jih tudi vi.
Nafto rabimo mi si,
a včasih nas razžalosti.
Kupuj manj embalaže ti,
da eko faca bodeš tudi ti.
9. a

b smo opazili:







8. b-razred

prižgane luči ob dnevni svetlobi,
preveč embalaže pri malici (tetrapaki, plastični nožki, ovitki),
odprta pipa za vodo,
za neumnosti porabljen papir,
predolgo odprta okna,
nesortirani odpadki …
EKO FACA
Umetne mase so smeti,
plačujete jih tudi vi.
Nafto rabimo mi si,
a včasih nas razžalosti.
Kupuj manj embalaže ti,
da eko faca bodeš tudi ti.
8. b-razred

V ponedeljek, 6. 12. 2010, smo imeli naravoslovni dan na
temo ločevanje odpadkov, energija in voda. Najprej smo
si ogledali film o ločevanju odpadkov in recikliranju. Zatem smo se odpravili v Energetiko Vransko. Izvedeli smo
veliko novega o napravah in strojih, ki jih imajo tam. Za
nekatere sploh nismo vedeli, da jih imamo v naši občini.
S termo kamero smo ugotavljali, na katerih delih našega
telesa nam uhaja največ naše toplote. Pogledali smo tudi,
kako tesnijo nova okna na stavbi.
Katja Pikl, 9. a
Izvedel sem veliko novega o gorivni celici. Zdi se mi prav,
da izkoriščamo obnovljive naravne vire energije za pridobivanje elektrike. Naša družina na leto v zrak izpusti
184,8 kilogramov ogljikovega dioksida.
Matic, 9. a

Zanimiv mi je bil podatek, da lahko vsak od nas manj
9. a
nedeljek, 6. 12. 2010, smo imeli naravoslovni dan na temo ločevanje odpadkov, energija in voda.
obremenjuje okolje, že če samo ločujemo odpadke.
ej smo si ogledali film o ločevanju odpadkov in recikliranju. Zatem smo se odpravili v Energetiko
Nisem si mislil, da Energetika Vransko toliko prispeva
sko. Izvedeli smo veliko novega o napravah in strojih, ki jih imajo tam. Za nekatere sploh nismo
k ohranjanju okolja. Moje mnenje je bilo, da izpuščajo
i, da jih imamo v naši občini. S termo kamero smo ugotavljali, na katerih delih našega telesa
v okolje veliko emisij, a zdaj vem, da teh emisij sploh ni
uhaja največ naše toplote. Pogledali smo tudi, kako tesnijo nova okna na stavbi.
Katja Pikl, toliko.
9. a

Krištof, 9. a
el sem veliko novega o gorivni celici. Zdi se mi prav, da izkoriščamo obnovljive naravne vire
gije za pridobivanje elektrike. Naša družina na leto v zrak izpusti 184,8 kilogramov ogljikovega
Po ogledu zanimivega filma o recikliranju stvari (Film je
ida.
Matic, bil
9. a res zanimiv, ker so bili omenjeni različni podatki, kot na
primer za 350 pločevink nastane 1 žar … ) smo se razdelili

miv mi je bil podatek, da lahko vsak od nas manj obremenjuje okolje, že če samo ločujemo
v dve skupini. V eni so bili fantje, ki so izdelovali domiselne
dke. Nisem si mislil, da Energetika Vransko toliko prispeva k ohranjanju okolja. Moje mnenjeločevalne
je
škatle - eno za papir, drugo za plastiko in tretjo za
da izpuščajo v okolje veliko emisij, a zdaj vem, da teh emisij sploh ni toliko.
steklo.
Nekateri
pa smo narisali vsak po 2 besedi iz omenjene
Krištof, 9. a

9. b
ponosni
Slovenci,
ki kot
obvladamo
nemščino
tako kot
Kot ponosniKot
Slovenci,
ki obvladamo
nemščino tako
slovenščino izdelujemo
slovensko-nemški
slovenščino,slovar
izdelujemo
odpadkov inslovensko-nemški
zabojnike za odpadke. slovar odpadkov in

zabojnike za odpadke.

''Fajn je, ker se lahko pogovarjamo in hkrati ustvarjamo.'' Veronika Č. in Urška N. , 9. b

“Fajn je, ker se lahko pogovarjamo in hkrati ustvarja-

Po ogledu zanimivega filma o recikliranju stvari (Film je bil res zanimiv, ker so bili omenjeni različni
mo.’’
Veronika
in Urška
N.se, razdelili
9. b v dve skupini. V eni so bili
podatki, kot na
primer za
350 pločevinkČ.
nastane
1 žar … ) smo
fantje, ki so izdelovali domiselne ločevalne škatle - eno za papir, drugo za plastiko in tretjo za steklo.
Nekateri pa smo narisali vsak po 2 besedi iz omenjene teme. Nastale so čudovite risbe posameznikov.
Nadaljevali smo z nemško abecedo na enak način. Potem je gospodična Gordana na tablo napisala 9
nemških stavkov, mi pa smo na to temo narisali risbico in pripisali nemški stavek in slovenski prevod.
Piktograme smo zbrali v knjižici. Ker smo bili tako pridni in smo naredili stvari prej, kot smo mislili,

teme. Nastale so čudovite risbe posameznikov. Nadaljevali
smo z nemško abecedo na enak način. Potem je gospodična
Gordana na tablo napisala 9 nemških stavkov, mi pa smo na
to temo narisali risbico in pripisali nemški stavek in slovenski
prevod. Piktograme smo zbrali v knjižici. Ker smo bili tako
pridni in smo naredili stvari prej, kot smo mislili, smo igrali
poker in se sladkali z dobrotami, ki jih je prinesel Miklavž.
Naravoslovni dan je bil zanimiv in poučen, zabaven še posebej zaradi naših prizadevnih mentoric gospodične Barbare
Pertinač in Gordane Kobale.
Učenci 9. b-razreda
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Meseca decembra je v naših domovih po navadi bolj
čarobno kot sicer in prav je, da si za tiste, ki jih imamo
radi, vzamemo več časa. Namenimo ga lahko za klepet,
bivanje zunaj, igranje družabnih iger ipd. Takšno je bilo
tudi vodilo v vrtcu Vransko.
Mnogo lepih trenutkov smo preživeli skupaj, vsak dan
smo se zbrali pod skupno smrečico, peli, plesali, poslušali
pravljice, si ogledali igrico z naslovom Kaj slišiš, mali
mišek?
In nekega dne so se pod smreko pojavila darila, ki so na
lica priklicala prešeren nasmeh. Na uho nam je prišlo,
da je z dobrimi možmi sodeloval Rdeči križ Vransko,
zato se jim lepo zahvaljujemo in sporočamo, da so prišle
družabne igre v prave roke …
Vsem prebivalcem občine Vransko želimo na tem mestu
vse dobro v letu 2011 in kakor je rekel Robert BadenPowell (ustanovitelj skavtov): »Vzemite življenje kot igro
in svet kot igrišče.«
Otroci in strokovne delavke vrtca Vransko

Žarek upanja

Prireditev sta zaokrožila pevska nastopa učiteljic in
posebej za prireditev prirejena skladba Žarek upanja (Titanik). Zapete pesmi so popestrili Aleš Lesjak z bobni,
Melita Estigaríbia Viljasanti s klavirjem in Alenka Bogataj s flavto.
Vsi gostje so bili povabljeni tudi na novoletni bazar,
kjer so otroci prodajali svoje izdelke. Lahko pa smo se
okrepčali s hrustljavimi palačinkami in odžejali s toplim
čajem.

Otroci med družabno igro

S prodanimi vstopnicami in s prodajo izdelkov na stojnicah smo letos zbrali kar 1.204,96 EUR. Denar je namenjen v šolski dobrodelni sklad Žarek upanja. Sklad
pomaga, da se lahko nadstandardnih dejavnosti udeležijo
vsi učenci, saj priskoči na pomoč ob vsaki prošnji, ki jo
starši naslovijo nanj. Zato gre zahvala vsem nastopajočim,
vsem mentorjem, vsem, ki so kakorkoli prispevali k izvedbi prireditve in seveda vam, ki ste prireditev obiskali
in s tem ponovno dokazali svojo dobrodelnost in potrdili,
da naš trud za vaše otroke ni zaman.
Danijela Jeršič

Humanitarna prireditev Žarek upanja
V ponedeljek, 20. 12. 2010, se je na Osnovni šoli Vransko
- Tabor v nabito polni športni dvorani odvijala dobrodelna prireditev Žarek upanja. Tako smo učenci in učitelji
zbrali nekaj denarja za sklad, iz katerega črpajo sredstva
pomoči potrebni učenci.
Nastopili so otroci vrtca Tabor (mentorica Doris Lukman), vrtca Vransko (mentorica Irena Aubreht), otroški
zbor Podružnične osnovne šole Tabor (mentorica Danica
Kaluža), starejši otroški zbor Osnovne šole Vransko Tabor in mladinski zbor Osnovne šole Vransko - Tabor
(mentorica Vanja Govek), plesna skupina (mentorici
Mira Les in Mateja Jeler), gledališka skupina (mentorica
Danijela Jeršič).
Program sta prijetno povezovala učenca Natalija Stakne
in Aljaž Urankar. S svojo prisotnostjo pa sta nas počastila
kralj Matjaž (Svit Lencl) in Martin Krpan (Joži Oblak)
pod budnima očesoma mentoric Danice Sedeljšak in
Danijele Jeršič. Praznično vzdušje je z zanimivo sceno
pričarala učiteljica Marija Zagoričnik.
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Pestra ponudba božičnega sejma

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Košarkarsko društvo Vrani Vransko
Po izredno kratkem premoru smo se Vrani vrnili v tekmovalni ritem, saj smo prvo soboto v januarju že gostovali v Nazarjah. V obračunu Savinjskih dolin je bilo
pričakovati, da nobena od ekip ne bo popustila do konca srečanja. Prvi polčas je potrdil pričakovanja, saj so
domači igralci ta del tekme dobili z rezultatom 30 : 29.
V tretji četrtini pa smo Vrani stopili na plin in z dobro
igro, tako v obrambi kot v napadu, strli odpor nepopustljivih Nazarčanov. V zadnji četrtini smo tekmo suvereno zaključili in zmagali s končnim izidom 79 : 70.
Vrani smo si točke lepo porazdelili, saj nas je bilo kar pet,
ki smo tekmo končali z dvomestnim številom točk. To je
bila naša druga zaporedna zmaga in prva na gostovanju
v letošnji sezoni.
V soboto, 15. januarja, bomo imeli priložnost naš niz
zmag povišati na tri. Zopet se odpravljamo na gostovanje, tokrat v Krško, ki smo ga doma v uvodni tekmi sezone
že premagali.
Do konca januarja nas nato čakata še dve težki srečanji.
Najprej doma gostimo ekipo Lastovka iz Domžal, zadnjo
soboto tega meseca pa se odpravljamo v Podčetrtek, kjer
lahko pričakujemo eno težjih tekem sezone nasploh.
V okviru društva potekajo tudi treningi na OŠ Vransko,
kjer se fantje, rojeni v letu 1998 in mlajši, pridno pripravljajo na svojo uvodno sezono. Tekme se bodo predvidoma
pričele v marcu 2011. V ekipi je še nekaj prostora, zato ste
vabljeni, da se nam pridružite na treningih, ki potekajo
trikrat tedensko po naslednjem razporedu: torek (13.0014.30), četrtek (13.00-14.30) in petek (13.00-13.45). Za
več informacij sem dosegljiv na tel. št. 031 858 257 (Žan).

Uspešno prvo leto delovanja
Društva Univerza za tretje življenjsko
obdobje Vransko
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje je uspešno
preživela prvo leto svojega delovanja. Mnogim smo
omogočili računalniško opismenjevanje, osnovno znanje
angleškega jezika, likovne vzgoje in vezenja. V minulem
letu je te programe zaključilo preko šestdeset naših
občank in občanov.
Dolžni smo se zahvaliti Občini Vransko za vsestransko
pomoč, ravno tako se zahvaljujemo tudi OŠ Vransko za
sodelovanje in razumevanje, da smo tudi starejši potrebni dodatnih znanj.
V naslednjem informatorju bo objavljen program
izobraževanja za tekoče leto in upam, da se boste vanj
aktivno vključili.
Zelo veseli in hkrati ponosni smo na vranske vezilje, ki so
v preteklem letu delovale v okrilju naše univerze. S pridnostjo in pridobljenim znanjem so toliko napredovale,
da se bodo predstavile s samostojno razstavo v Občinski
knjižnici Vransko. Vse občanke in občane vabimo, da si
boste ogledali to lepo razstavo in jim s svojo prisotnostjo
dali priznanje za trud in požrtvovalnost.
Vlado Rančigaj, predsednik

AEROBIKA
v Športni dvorani Vransko
TOREK:
19.00 – 20.00 STEP
20.00 – 21.00 TNZ
(trebuh, noge, zadnjica)
ČETRTEK:
18.00 – 19.00 AEROBIKA 50+
19.00 – 20.00 TNZ
(trebuh, noge, zadnjica)
20.00 – 21.00 STEP

KK Nazarje : KD Vrani Vransko (70 : 79)

Vse bralce Informatorja pa vabim, da se pridružite naši
skupini na Facebooku (KK Vrani Vransko), kjer boste
dnevno obveščeni o dogajanju v društvu, prav tako pa si
lahko ogledate albume slik.
Žan Ocvirk

INFORMACIJE: 041 204 325 (Suzana)
33

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 FEBRUARJU
• 1. februar 2011 ob 11. uri: Bralno-literarna ura v Našem domu
• 3. februar 2011 ob 19. uri (v sodelovanju z ZKTŠ Vransko): »Z avtodomom po Portugalski«,
potopisno predavanje
• 5.-26. februar 2011: Razstava vezenin Vezilj Snežinka Vransko
• 22. februar 2011 ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
……….
Spoštovani starši in otroci,
ponudbo PRAVLJIČNIH NAHRBTNIKOV smo dopolnili še z enim nahrbtnikom –
TRIJE PRAŠIČKI.
Tisti, ki nahrbtnikov še ne poznate, dovolite, da vam jih na kratko predstavimo. Pravljični nahrbtnik je
nahrbtnik, ki nosi zanimivo vsebino. V njem so knjige različnih izdaj, ki so vezane na eno pravljico – pri
nas so to Rdeča kapica, Sneguljčica, Obuti maček in Trije prašički. Vsebini je dodana knjiga za starše –
priročnik o vzgoji otrok. Knjižno gradivo dopolnjujejo ena ali več lutk, s katerimi lahko pravljico
odigrate, DVD oz. CD, pobarvanka in povabilo, da nam napišete predloge, pripombe, kaj bi nahrbtnik še
lahko vseboval, saj bomo njihovo vsebino spreminjali in sproti dopolnjevali.
Vabimo vas, da jih spoznate.
……….
ŠE NEKAJ NOVIC:
-

V januarju nadaljujemo z nakupom knjižnega gradiva, dopolnili smo tudi ponudbo serijskih
publikacij – sedaj lahko pri nas berete tudi Jano in Anjo.

-

Še vedno se lahko pridružite številnim bralcem, ki sodelujemo pri projektu Savinjčani beremo.
Projekt se namreč zaključi v začetku maja.

-

Pripravljamo Biografski leksikon Spodnje Savinjske doline. Zato vas vabimo k dajanju predlogov,
kateri so tisti domačini, ki si zaslužijo svoje mesto v leksikonu.

Veselimo se vašega obiska in vas lepo pozdravljamo.
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
FEBRUAR 2011
DATUM
1. 2.

PRIREDITEV

BRALNO-LITERARNA URA

KRAJ

Naš dom

ORGANIZATOR
Občinska knjižnica
Vransko

11.00
3. 2.

Potopisno predavanje

Občinska

Občinska knjižnica

19.00

Z AVTODOMOM PO

knjižnica Vransko

Vransko in ZKTŠ
Vransko

PORTUGALSKI
4. 2.

Glasbeni abonma

Športna dvorana

20.00

PETINDVAJSET LET

Vransko

ZKTŠ Vransko

ANSAMBLA MIRA KLINCA
Društvo Univerza za
5. 2.
10.00

OTVORITEV RAZSTAVE

Občinska

tretje življenjsko

knjižnica Vransko

obdobje Vransko,
Vezilje Snežinka

VEZENIN

Vransko
OBČINSKA PROSLAVA OB
KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturni dom

Košarka
VRANI VRANSKO : CALCIT
MAVRICA KAMNIK
OBČNI ZBOR
ZDRUŽENJA REJCEV
AVTOHTONEGA CIKASTEGA
GOVEDA V SLOVENIJI

Športna dvorana

12. 2.

Gledališki abonma

Kulturni dom

19.30

MONTY PYTHON

Vransko

19. 2.

Predstava za otroke

Kulturni dom

10.00

NODI PRAZNUJE ROJSTNI DAN

Vransko

5. 2.
19.00
5. 2.
19.00
8. 2.
10.00

Občina Vransko

Vransko
KD Vrani Vransko

Vransko
Kulturni dom

Združenja rejcev

Vransko

avtohtonega cikastega
goveda v Sloveniji
ZKTŠ Vransko
ZKTŠ Vransko

POČITNIŠKI TEČAJ
21.-25. 2.

SMUČANJA/BORDANJA NA

7.00-14.00

GOLTEH

22. 2.
18.00

PRAVLJIČNA URA
S POUSTVARJANJEM

Golte

ZKTŠ Vransko

Občinska

Občinska knjižnica

knjižnica Vransko

Vransko
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Gostilna Grof skozi čas
med II. svetovno vojno

v 90-ih letih prejšnjega stoletja

Gostilna Grof danes

