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VABIMO ...

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA
Občina Vransko skupaj z društvi in občani organizira
spomladansko čistilno akcijo.

Vljudno vas vabimo na spomladansko čistilno akcijo, ki bo
v soboto, 9. 4. 2011.
Zborno mesto bo pred občino ob 8. uri, kjer bodo vsi udeleženci dobili PVC vrečke,
rokavice in napotke za izvedbo čistilne akcije. Po končani čistilni akciji bo za vse
udeležence pripravljen topel obrok in napitek.

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNIH AVTOMOBILOV
Akcija bo potekala v petek, soboto in nedeljo, 1., 2. in 3. 4. 2011.
Odpadne avtomobile pripeljite na naslednje označene lokacije:
• Vransko - Ilovica - depo pri avtocesti,
• Zaplanina - depo pod viaduktom avtoceste
• Prekopa - opuščena cesta proti Stopniku,
• Prapreče - depo pred viaduktom

Prepovedano je dovažati ostale kosovne odpadke. Te lahko odlagate
vsako sredo in soboto v ZBIRNEM CENTRU ČEPLJE.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik
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KAKO ODGOVORNO RAVNAMO Z ODPADKI

4

EMBALAŽA
pločevinke, plastenke, tetrapak, vrečke,
alu folija, jogurtovi lončki

odlagamo v RUMEN ZABOJNIK
ali odnesemo na EKOLOŠKI OTOK

BIOLOŠKI ODPADKI
vrtni in kuhinjski odpadki: ostanki sadja,
zelenjave, listje

odlagamo na KOMPOSTNIK
ali v RJAV ZABOJNIK

PAPIR
časopisi, zvezki, knjige, prospekti, karton

nesemo na EKOLOŠKI OTOK

STEKLO
steklenice, kozarci za vlaganje

nesemo na EKOLOŠKI OTOK

KOSOVNI ODPADKI
pohištvo, bela tehnika, vzmetnice, talne
obloge

odpeljemo v ZBIRNI CENTER
ali naročimo odvoz preko DOPISNICE

NEVARNI ODPADKI
baterije, zdravila, akumulatorji, kartuše,
olja

odpeljemo v ZBIRNI CENTER
ali odložimo v PREMIČNI ZABOJNIK ZA
NEVARNE ODPADKE v času akcije

MEŠANI ODPADKI
higienski material, plenice, umazana
embalaža, pepel, kasete

odlagamo v ZELEN ZABOJNIK

PISMA BRALCEV
NEKAJ MISLI O POMENU
MITNICE VRANSKO

zgodovinska komisija za Štajersko v
Gradcu 1992.

Z zanimanjem sem spremljal vaš
letošnji pustni karneval in strumne
generale, ki so prevzeli oblast. Ker
amatersko raziskujem zgodovino
našega območja, sem v povorki
pričakoval kakšne potomce nekdaj
znane in slavne mitnice Vransko, katerih nasledniki so današnji cariniki
in cestninarji.

V davčnih letih 1584/85 je bilo z
mitnino na Vranskem ocarinjenih:
335 tovorov olivnega olja, 7244 tovorov soli, 4013 tovorov žita, 1767 tovorov vina, 8641 glav goveje živine,
664 prašičev, 450 konjev in 15.000
tovorov ostalega blaga. Po ocenah
strokovnjakov bi danes za transport
teh dobrin potrebovali kar 1190
vagonov po 10 ton.

Na občinskih spletnih straneh sem
prebral podatek o tem, da je prva
omemba mitnice Vransko v letu
1422, da je bila mitnica sprva v
stolpu dvorca Avžlak, pozneje pa se
je preselila na mavto – (nemško: Die
Maut = mitnina, cestnina). Kaj več
pa o tem ni zapisanega.
O mitnici Vransko sem pred leti
slučajno našel zgodovinski zapis
v nemškem jeziku. Avstrijski zgodovinar Othmar Pickl je v Tiroler
Wirtschaftsstudien 33/1977 objavil
raziskavo z naslovom »Mitniška knjiga Vransko/Franz 1584/85«. V njej
navaja konkretne podatke o pomenu
te mitnice in blaga, ki je šlo preko nje
po tako imenovani »ljubljanski poti«
iz Ogrske proti Italiji (Ptuj-CeljeVransko-Tuhinjska dolina-KamnikGorica-Furlanija in obratno) ter
njenemu kraku proti Gornjemu
Gradu, ki so mu rekli »samostanska
pot«.
Povzetek vsebine raziskave je objavljen v knjigi »800 let Štajerske
1192-1992«, ki jo je izdala Deželna

S trgovino sta bila ozko povezana
tovorništvo, prevoz blaga z vozovi
in vprežno živino. Tovorništvo je
dajalo vsakdanji kruh številnim
podeželskim ljudem, mnogi od
njih so z zaslužki od njega odkupili
najemniško zemljo in postali svobodnjaki. Tudi gostilničarji, kovači,
sedlarji, kolarji in drugi obrtniki
ob tej poti so imeli stalno delo in
zaslužek, kar je vse doprineslo k razvoju trgovine in gospodarstva nasploh.
Ne bom pretiraval, če zapišem, da
se je vaš kraj ob koncu srednjega in
dobršen del novega veka gospodarsko razvijal prav na teh osnovah.
S tem prispevkom želim vzpodbuditi sosede čez Čreto, da bi tudi sami
odkrivali drobne bisere iz lastne krajevne zgodovine in jih čimbolj promovirali tako na spletnih straneh kot
na javnih prireditvah, tudi na pustni
povorki. Iz izkušenj pač vem, da se
poklicni zgodovinarji pretežno ukvarjajo z velikimi zgodovinskimi

temami, lokalno zgodovino pa bolj
ali manj prepuščajo ljubiteljem in
radovednežem.
Prav lep pozdrav bralcem Občinskega
informatorja!
Jože Tlaker, Rečica ob Savinji

ZAHVALA
Tomaževi se zahvaljujemo
vsem, ki ste nam pomagali
ob požaru. Posebna zahvala
gre številnim gasilcem, ki ste
pogasili požar in nam obenem
rešili tudi dom, Občini Vransko, Škofijski in Župnijski Karitas, sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nas
moralno in materialno podprli
in nam ponudili pomoč tudi v
prihodnje. Vsem in vsakemu
posebej iskrena hvala in Bog
povrni.
Hvaležni vsi Tomaževi

PRVA POMLAD
Ej mačice! Kdaj pa ste splezale
tak naglo na vrbinje?
Ni dolgo še, kar v inje
zavite so veje iztezale
se v mraz.
Pa kdaj si, glog, si cvetja nabral?
Kot iz snežink posneto
je v bele čipke speto –
kaj res že kučmo z glave dejal
je čas?
Pa, deklice, kaj je dahnilo v vas?
Kaj vam oči je vnelo,
Kaj v nedrih vam vzbrstelo?
– Pst! To se ne pove pri nas
v obraz.
O. Župančič

A. Trost: Tovorniki, iz J. V. Valvasor: Slava vojvodine Kranjske
(1689).
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PISMA BRALCEV
SKUBROVEMU VANKU OB JUBILEJU
V današnjem času vse preveč hitimo ... tako da je prav
prijetno za trenutek odložiti vse obveznosti in komu nam dragemu - pripraviti prijetno presenečenje.

bovanec doma, ki je vedno zadovoljen in dobrovoljen.
Sosedje in prijatelji smo mu dan pred praznikom postavili mlaj na njegovem domu. Obiskali smo ga tudi sodelavci
Župnijske Karitas Vransko. V Domu sv. Rafaela so ga raz-

Malo je ljudi, kot je “Skubrov Vanko”. Janez Svet iz Stopnika pri Vranskem - stric Vanko, kakor smo mu otroci
vedno pravili, je še danes prava korenina, le noge, pravi,
te ga pa ne ubogajo več najbolj. Ko ga obiščete v domu
oskrbovancev svetega Rafaela, se vam zazdi, da sploh
nima 90 let. Koliko vedrine je v tem 90-letniku, koliko
zgodb iz davnih starih časov je v njegovih spominih ... pa
kako dobro zna pripovedovati o tem, kako je po dolgem
in počez prehodil Evropo med drugo svetovno vojno.
Pripovedovanje popestri s pesmijo - slovensko, pa tudi v
italijanščini in v nemščini vam zapoje ali pripoveduje. V
njegovi sobici mora biti vedno dovolj zanimivih knjig, ki
mu jih hčerka Ivica komaj utegne sproti prinašati, saj je
pravi knjižni molj.
Na sosedovega Vanka me vežejo sami lepi spomini iz
otroštva. Bil je izučen čevljar, “šoštar” po domače. Spomnim se, da so v hišo vedno prihajali vsak dan drugi ljudje. Včasih se ni čevljev kupovalo tako kot danes. Morali
so biti trpežni, pa za dolgo. Odrasli so prinašali čevlje
v popravilo, otroci smo se zbirali na krušni peči. Postregli so nas z domačim kruhom, z domačo salamo za
praznik, s krhlji, včasih s potico, z domačim malinovcem.
Same dobrote za velike otroške oči. In potem smo z velikimi ušesi poslušali najbolj neverjetne zgodbe, ki so
jih pripovedovali odrasli. Spominjam se, da je bil vedno
dobre volje in prijazen. Najlepše spomine imam na Skubrov sadovnjak ... mislim, da ga ni sadja, ki ga ne bi imel
Vanko. Drevesa je z veliko ljubeznijo vzgajal in cepil, imeli so jabolka - od prvih beličnikov, pa vse do zime potem
nešteto vrst jabolk, hrušk, neskončno veliko sort češenj.
Vsi vaški otroci, pa tudi odrasli, smo bili redni gostje v
Skubrovih češnjah. Pa marelice, breskve, maline, murve,
kosmulje - toliko dobrot! Zato je bilo vedno lepo priti k
Skubrovim.
Ko ga noge, kakor pravi sam, “niso več ubogale”, se je
odločil za dom. V današnjem času, ko smo v službah
od jutra do večera, je to res najboljša možnost. Človek
je v družbi, ima vso možno oskrbo - in Vanko je oskr-

vajali v soboto - na njegov rojstni dan. V nedeljo pa nas
je povabil na slovesno kosilo, s katerim smo zaokrožili
praznovanje. Po starem izročilu smo prejšnjo soboto
mlaj podrli in zaključili praznovanje na njegovem domu.
Ja, ko si 90, se pa že spodobi, da si trikrat vesel.
Še enkrat VSE NAJBOLJŠE, STRIC VANKO, PA ŠE NA
MNOGA LETA.
Prispevek in fotografija Biserka Kutnjak

Pridi, ko bom oral.
V pomladnem dnevu.

Posejala boš njivo.

Odprimo se,

Tisoč cvetov bo vzklilo.

v pomladnem dnevu,

Tisoč cvetov bo cvetelo.

kot češnjev cvet.

Pridi, ko bom oral.

Naj v toplem rosnem jutru roj čebel

Nežno te bom objel.

iz nas posrka sladki med.

Dan se bo smejal.
Pridi, ko bom oral.

(Rudi Kerševan, misli iz knjige: Ob cvetu cvet)
(Rudi Kerševan, misli iz knjige: Ob cvetu cvet)
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ZGODILO SE JE ...
PRVA MEDNARODNA KONFERENCA O
PROMETNI VARNOSTI NA VRANSKEM
INVALIDI ZA VEČJO PROMETNO VARNOST
»Gibanje “Še vedno vozim – vendar ne hodim” je odličen
pristop k reševanju problematike prometne varnosti v
Sloveniji,« je povedal Ljubo Zajc, direktor novoustanovljene Javne agencije RS za varnost prometa. Njegove
besede potrjuje tudi nominacija za The Excellence in
Road Safety Awards 2010, prepoznana s strani Evropske
komisije. Projektna skupina Gibanja pa je organizirala
tudi edinstveno mednarodno strokovno konferenco ProRoad Safety 2011 z uglednimi tujimi in domačimi strokovnjaki s področja prometne varnosti.
Nevladnima organizacijama Društvu paraplegikov JZ
Štajerske in Zavodu Vozim, ki sta nosilca gibanja “Še
vedno vozim – vendar ne hodim”, je uspel velik korak k reševanju problematike nizke kulture voznikov v
Sloveniji. Najprej s pristopom pripovedi osebnih zgodb
poškodovancev v prometnih nesrečah in s prvo mednarodno strokovno konferenco ProRoad Safety 2011 s podnaslovom Vloga in pomeni diseminacije znanj za zagotavljanje večje prometne varnosti. Eden izmed vrhuncev
konference je bila predstavitev Akcijskega načrta 20112020, ki bo pomembno vplival na usmeritve nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu 2012-2021.
Konferenca na Vranskem predstavlja prvi korak k še
večjemu znanstvenemu pristopu reševanja problematike
prometne varnosti v Sloveniji in širše, česar so se interdisciplinarno lotili mednarodni strokovnjaki z različnih
področij, »ki jih lahko strnemo v eno besedo VIVO:
Voznik, Infrastruktura, Vozilo in Okolje,« dodaja Anamarija L. Mrgole, vodja programskega odbora konference ProRoad Safety 2011, in poudarja, da bo kot »rezultat izdan zbornik z 22 znanstvenimi članki.«

David Razboršek, vodja gibanja “Še vedno vozim – vendar ne hodim” in organizacijskega odbora ProRoad Safety 2011, je izpostavil, da je gibanje od ustanovitve leta
2008 do danes organiziralo predavanja poškodovancev v
prometnih nesrečah po principu mladi-mladim več kot
9000 mladostnikom. »Odzivi mladostnikov, pedagogov,
staršev in drugih so nas postavili pred nov cilj, to je, da
vsakemu mladostniku med 15. in 18. letom s pozitivnim pristopom predamo svoje izkušnje v njihova mlada
srca. Kako bomo uresničili njihove želje in potrebe, ki
presegajo trenutne okvire delovanja gibanja, predvsem s
finančnega vidika, je v veliki meri odvisno od sodelujočih
akterjev prometne politike v Sloveniji. Če namreč želimo
spremeniti mlade in kulturo voznikov, moramo začeti
sistematično vzgajati, kar si v društvu prvenstveno prizadevamo.«

Del udeležencev prve mednarodne konference

Ljubo Zajc, direktor novoustanovljene agencije RS za
varnost v prometu, je poudaril: »Število mrtvih na slovenskih cestah se je v zadnjih letih prepolovilo, zaslugo
pri tem pa imajo ravno nevladne organizacije. Še vedno
vidim Društvo paraplegikov jugovzhodne Štajerske kot
pomembnega partnerja pri delu agencije.«
T. Tavčar
O TURIZMU IN PROJEKTIH
Župani šestih občin Spodnje Savinjske doline, povezanih
v Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline, so se ob strokovni podpori Razvojne agencije Savinja sestali na 9. seji Območnega sveta v gradu Komenda
na Polzeli.

David Razboršek, vodja gibanja “Še vedno vozim – vendar ne
hodim”, direktor Zavoda Vozim ter vodja organizacijskega odbora ProRoad Safety 2011, in Anamarija L. Mrgole, vodja
programskega odbora ProRoad Safety 2011 in predstavnica
Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, na novinarski
konferenci pred odprtjem 1. mednarodne strokovne konference
ProRoad Safety 2011.

Na prvi del seje, na katerem sta Janez Jazbec, direktor
Razvojne agencije Savinjske regije, in Urša Dorn, predstavnica Zavoda Celeia Celje, predstavila projekt Regijske destinacijske organizacije (RDO), so bili povabljeni
tudi predstavniki turizma z območja Spodnje Savinjske
doline. V razpravi so pozdravili priložnost, da s pomočjo
evropskih sredstev v okviru projekta, ki nosi delovni
naslov »Dežela Celjska« in je skupaj s projektom RDO
SA-ŠA eden od dveh tovrstnih projektov v Savinjski regiji, regija izoblikuje strategijo trženja turistične destinacije,
blagovno znamko s priročnikom celostne podobe, zasnuje skupno promocijo z destinacijsko kartico, prodajnim
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katalogom, nastopi na sejmih in drugimi aktivnostmi
ter oblikuje integralne turistične produkte znotraj destinacije na področju dobrega počutja (welness), aktivnega
podeželja in kulturnega turizma.
Udeleženci so opozorili tudi na nekatere pomanjkljivosti
trenutnega stanja na področju turizma v regiji, kot je problem označevanja destinacije na avtocestah, ob državnih
in regionalnih cestah, zaključili pa so z ugotovitvijo, da
bodo občine in turistični ponudniki v regiji z veseljem
k pridobljenim 400.000 evrom evropskih sredstev pris-

Z območne seje v gradu Komenda na Polzeli

PRVI REZ ŽLAHTNE TRTE
Občina Vransko je v preteklem letu prejela cepič z
najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, naravne znamenitosti in simbola mesta Maribor, ki je vpisana v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov. Žametna črnina že
več kot 400 let raste in rodi na mariborskem Lentu ob reki
Dravi. Vsako leto podarijo nekaj cepičev, lani so ustregli
tudi želji Občine Vransko. Na seji občinskega sveta je bil
s sklepom za občinskega viničarja določen Franc Beričič,
ki je lani ob občinskem prazniku in otvoritvi športnega
parka Društva upokojencev Vransko cepič posadil, letos
pa opravil prvi rez. Sadika se je »dobro prijela«, čez nekaj
let, ko se bo razrasla, pa bo poleg sladkega grozdja nudila
prijetno senco športnemu parku upokojencev.

pevali enak delež lastnih sredstev, če se bodo prepoznali
v rezultatih projekta. Zavedajo se, da je ključni pogoj
za uspeh projekta aktivno sodelovanje vseh partnerjev,
torej gostinsko-turističnih ponudnikov, društev, občin ter
strokovnih in razvojnih inštitucij, kakršni sta na območju
razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline Zavod
za kulturo, šport in turizem Žalec kot strokovni in Razvojna agencija Savinja kot razvojni koordinator.
V drugem delu seje pa so župani med drugim sprejeli
poročilo Razvojne agencije Savinja o delu območnega
partnerstva v letu 2010 in program za leto 2011 ter
razpravljali o prvem naboru evidentiranih projektov, s
katerimi naj bi občine kandidirale na 6. javni razpis za
pridobitev sredstev iz operativnega programa »Razvoj
regij«. Med načrtovanimi projekti prevladuje izgradnja
sekundarne kanalizacije, saj bi s temi projekti občine
zaključile obsežno delo na izgradnji kanalizacijskega
sistema v Spodnji Savinjski dolini. V kolikor šesti javni
razpis ne bo več omogočal vlaganj v kanalizacijo, pripravljajo spodnjesavinjske občine že vrsto drugih projektov,
pomembnih za razvoj doline, kot so Staro mestno jedro
Žalec, skupni projekt več občin s področja zagotavljanja
vodooskrbe, skupni projekt izgradnje tematske poti, ki
bo povezovala kulturno in sakralno dediščino predvsem
na obrobju doline, izgradnja vrtcev idr. Ključni problem
razvoja Spodnje Savinjske doline tako zagotovo ne bo
pomanjkanje projektov, temveč prej pomanjkanje lastnih
sredstev, da bi vse projekte lahko realizirali že v programskem obdobju do leta 2013.
T. T.

PUSTNE ŠEME SO SE TUDI LETOS USTAVILE NA
VRANSKEM KARNEVALU
Ko so generali Vranarji v nedeljo, 27. 2., prevzeli oblast županu, je bilo konec dvomov, ali pustni karneval
na Vranskem letos bo ali ne bo. Po skoraj pol stoletja
je taktirko predal glavni pobudnik in soorganizator
Vlado Rančigaj. Tako je vodstvo generalov prevzel Aleksander Reberšek. Na pustno soboto je Vransko obiskalo
lepo število maškar, ki so se predstavile skupinsko ali
posamezno.
Najprej so se v povorki predstavili malčki iz vrtca in
učenci osnovne šole. Godba iz Prebolda in kurenti so
naznanili prihod generalov Vranarjev, katerih vodja
je vodji karnevala in komisiji sporočil, da je za vranski
karneval vse pripravljeno in da se le-ta lahko prične.
Sledila je povorka bolj ali manj inovativnih mask. Številni
obiskovalci so lahko videli rekord planiške skakalnice,
zapornike iz Guantanama, glavne akterje slovenskih
tajkunskih zgodb, motniško sodstvo …
Nekaterih aktualno politično dogajanje ni prepričalo,
tako da so gledalci lahko uživali tudi ob pogledu na prijazne maske - čebele, trta, klovn, palčki, marionete … - ki
jih ne vidimo vsak dan po televiziji.
Predstavilo se je sedemnajst skupinskih mask in sedem
individualnih, med katerimi so komisijo najbolj navdušili

Franc Beričič med rezom trte

8

ZGODILO SE JE ...
planiški skakalci, gospodarji pekla in rimska legija
med skupinami ter najstarejša obrt, Hilda in klovn med
posameznimi maskami.
Prve tri v posameznih kategorijah predstavljamo na tej
strani, ostale dobitnike nagrad lahko vidite na zadnji
strani Občinskega informatorja.

Planiški skakalci
Hilda

Gospodarji pekla

Najstarejša obrt

Klovn

Vse dejavnosti, v katere ste vključeni,
imajo en sam namen in sicer podariti
vam trenutek sreče. Razvedrite se malo.
Smejte se več. Cenite več. Vse je dobro.
(Abraham Hicks)
Rimska legija

9

ZKTŠ - KULTURA
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298

OGLED BALETA GRK ZORBA V SNG MARIBOR
Vabimo vas na ogled baleta GRK ZORBA v petek, 15. aprila 2011, ob 19.30.
Organiziramo avtobusni prevoz. Odhod izpred Športne dvorane Vransko ob 17.30.
Cena vstopnice in prevoza: 33 € pri udeležbi 20 oseb, število razpoložljivih mest je omejeno.
Mikis Theodorakis

GRK ZORBA
Režiser in koreograf: Lorca Massine
Grk Zorba, ki je nastal leta 1988 po naročilu festivala Arena di Verona, velja za enega
najuspešnejših baletov 20. stoletja. Ob njegovi krstni izvedbi in ob ponovitvi leta 1990 si ga je
ogledalo prek 200.000 gledalcev, kar velja za enega najvišjih dosežkov v zgodovini veronskih
poletnih prireditev, do zdaj pa ga je v več kot 30 državah videlo že preko 2 milijona ljudi.
Vsebina
1. DEJANJE: Američan John pride v vas na Kreti. Poskuša navezati stike s prebivalci, a ga
zavračajo. Spoprijatelji se le z Zorbo, energičnim in svojeglavim Krečanom srednjih let, ki ga uči
svoje življenjske filozofije, po kateri je najpomembnejše živeti in uživati. John se zaljubi v mlado
vdovo, ki je že obljubljena vaškemu mladeniču Yorgosu. Starejša umetnica Madame Hortense se
naveže na Zorbo in si obeta uresničitev svojih ljubezenskih sanj. Zorba preveč ljubi svobodo, zato
ne razmišlja o resnem razmerju.
2. DEJANJE: Ljubezen med Johnom in vdovo se poglablja; vaščani tej zvezi močno nasprotujejo.
Madame Hortense sanjari o poroki z Zorbo, ki bi ji prisostvovali vsi vaščani in bi ponovno
vzpostavila sožitje v vasi. Toda jeza vaščanov se stopnjuje, dokler vdove ne ubijejo. Zorba v zadnjem
trenutku reši Johna, ki omaga od žalosti zaradi izgubljene ljubezni. Madame Hortense spozna, da je
njena ljubezen do Zorbe brezupna, zato zboli in umre. Zorba žaluje in John ga spomni življenjskih
naukov, ki mu jih je posredoval. Skupaj zaplešeta veličastni sirtaki, kateremu se pridružijo tudi
vaščani.

PRIFARSKI MUZIKANTI
in

GODBA LIBOJE
Športna dvorana Vransko,
petek, 20. maj 2011, ob 20.00
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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
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

SMUČARSKI IZLETI V TUJINI
www.zkts-vransko.si

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je v sezoni 2010/2011 organiziral tri enodnevne
smučarske izlete v tujino. Smučanje v Mokrinah (Nassfeldu) je zaradi slabega vremena odpadlo.
V soboto, 22. januarja, je ob petih zjutraj proti smučarskemu središču Turracher Hoehe krenil kombi
SMUČARSKI
IZLETI
V smuka
TUJINI
navdušenih smučarjev. Dolge
proge, lepo vreme
in čudovita
so nekatere tako navdušili, da so
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so bile
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zaradi večjega števila prijav kombi zamenjal avtobus. Tako so se smučarski
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navdušenci še zadnjič v tej sezoni v naši organizaciji odpravili v Katschberg. Na pustno soboto se je
po dolgem mrzlem in pustem zimskem vremenu naredil prečudovit dan, ki so ga naši izletniki
dodobra izkoristili.
Veseli smo, da so na smučanju uživali, da jim je bilo v naši družbi lepo in vabljeni, da se nam spet
pridružite naslednjo sezono.

FOTOGRAFIJI (AVTOBUS, SMUČARSKE PROGE)

Prihod v smučarsko središče Katschberg

Pogled na smučarske proge v Katschbergu

ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

Otroci pričakujejo, da bo praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa ne
veste, kaj storiti, da ne bo vsako leto isto. Za vas organiziramo športno
rojstnodnevno zabavo.
INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
ROJSTNI DAN
ŠPORTNI
DVORANI
VRANSKO
Tel.: 03V703
12 10, 041 238
749

Otroci pričakujejo, da bo praznovanje rojstnega dne nekaj posebnega, vi pa ne
veste, kaj storiti, da ne bo vsako leto isto. Za vas organiziramo športno
rojstnodnevno zabavo.
INFORMACIJE: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel.: 03 703 12 10, 041 238 749
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NE SPREGLEJTE
ZAVOD SV. RAFAELA
VRANSKO 144A,
3305 VRANSKO
TEL.: 03/703 42 20,
FAX: 03/703 42 21

POMOČ NA DOMU
S 01. 04. 2008 smo z vstopom Zavoda sv. Rafaela na področje storitve pomoči družini na domu, konkretno na področje
socialne oskrbe na domu, odgovorili na potrebe ljudi v domačem okolju občin Vransko, Tabor in tudi širše. Gre za
oskrbo vseh tistih, ki imajo doma zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, so pa zaradi starostne ali invalidske oz. druge zdravstvene omejenosti ogroženi do te mere, da se ne morejo oskrbovati in negovati sami. Sorodstvo
pa tovrstne oskrbe in nege iz različnih razlogov ne zmore. Pri tej storitvi gre v našem okolju za najbolj pomembno in
najbolj razširjeno socialno varstveno storitev v okviru organizirane skupnostne oskrbe, ki pa jo želimo v prihodnje zagotoviti še večjemu številu občanov. Storitev se individualno prilagaja potrebam posameznika in se izvaja v domačem
okolju v obliki gospodinjske pomoči, pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in pomoči pri ohranjanju socialnih
stikov:
gospodinjsko pomoč
■ prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane;
■ pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti;
■ postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
■ pomoč pri oblačenju in slačenju,
■ pomoč pri umivanju, hranjenju,
■ pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
■ vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
■ vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom;
■ spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti;
■ informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca;
■ pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo
vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljci.
Storitve izvajamo na temelju rednih zaposlitev, ustrezno usposobljenega kadra po predhodnem dogovoru z uporabnikom.
Vsak uporabnik lahko ima do 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko neposredne pomoči, o obsegu pa se strokovni
vodja storitve dogovori z uporabnikom, glede na njihove konkretne potrebe. Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat
dnevno (zjutraj, opoldne in zvečer), čisto vse dni v letu.
Sproti se odzivamo na potrebe po vključevanju naše storitve v življenje starejših. Čakalne liste ne ustvarjamo. Na podlagi prilagoditve urnikov dosegamo takojšnjo vključenost novih uporabnikov. Na Vranskem našo pomoč prejema 19
uporabnikov. Po izračunih mesečnega povprečja je storitev na Vranskem čeznormativno zasedena. Izhodišče normativne zasedenosti storitve je število prebivalstva. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva predvideva
3 % vključenost oseb, starejših od 65 let. Na Vranskem je bilo v letu 2010 povprečno vključenih 3,7 % populacije, starejše
nad 65 let. Visoka čeznormativna zasedenost na Vranskem je zagotovo posledica dolgoletnega dela na področju starih,
saj sta to dejavnost izredno dobro pokrili Župnijska Karitas in Občina Vransko, poskrbeli za osveščenost, informiranost in razširjenost storitve po celotnem terenu.
Glede na demografske kazalce je mogoče v prihodnjih dveh letih pričakovati samo še postopno višanje števila uporabnikov. Zaradi specifičnih lastnosti okolja (hribovito, vaško okolje, težka dostopnost do drugih oblik pomoči) se
pojavlja veliko število prevoženih kilometrov in visoka poraba časa za pot. V letu 2010 so izvajalke opravile 35.636 km.
Med uporabniki je največ oseb, starih med 65 in 79 let, narašča pa število uporabnikov starejših od 80 let. Pri mlajših
uporabnikih gre za osebe s statusom invalida oz. kronično bolne. Glede na strukturo po spolu prednjači število ženskih
uporabnic. V letu 2010 smo oskrbovali štiri starejše zakonske pare.
Cena za opravljanje koncesijske dejavnosti pomoči na domu se sestoji iz stroškov vodenja ter stroškov neposredne
socialne oskrbe. Občina kar v 65 % deležu financira storitve, preostali delež pa plačujejo uporabniki sami in drugi
zavezanci za plačilo.
Direktorica Zavoda sv. Rafaela,
mag. Mojca Hrastnik
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 31. marec 2011
VSEBINA
AKTI OBČINE
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2011
2. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2012
3. ODLOK o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor –
Vransko«
4. SKLEP o ukinitvi javnega dobra
JAVNE OBJAVE
5. VABILO k dajanju ponudb za nezavezujoče javno
zbiranje ponudb zaradi oddaje oglasnih površin na
nosilcih zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
7. ZAPISNIK 2. redne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
8. ZAPISNIK 4. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
9. ZAPISNIK 2. razširjene redne seje Sosveta za
varnost občanov občine Vransko

Številka 8/2011
AKTI OBČINE
1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP
in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09 ) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je
Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 15.
marca 2011 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2011
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

1|S tr a n

Proračun 2011
v EUR
4.524.134
2.580.226
2.003.155
1.735.055
192.900

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
704 Domači davki na blago in
storitve

URADNE OBJAVE Občine Vransko
75.200

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

577.071
121.785

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

312.000
2.000

200
4.000
5.000
446.086

310.000

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

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.631.909
1.631.909

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

4.589.259

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

0

933.193
187.794

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

629.804
40.000
45.077

Skupina/Podskupina kontov

76.033
336.061
1.970.147
1.970.147

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

726.858
18.113

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

-65.125

708.745

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

30.518

959.062
93.728
453.240

Proračun
2011
v
EUR
0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0

Proračun
2011
v
EUR
150.000
150.000
150.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

291.802
291.802
291.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

-206.927

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

-141.802

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

314.810

65.125
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF tudi naslednji prihodki:
1.
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
110/01 in 105/06)), ki se uporabijo za nakup
opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2.
prihodki
od
republiške
takse
za
obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje
investicij v
kanalizacijsko omrežje;
3.
prihodki od takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za
financiranje
investicije-Regionalni center za ravnanje z
odpadki ( RCERO )
4.
prihodki od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo
5.
drugi prihodki, katerih namenska raba je
predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
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Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se
v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke,
za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in
za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo
izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za
katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo,
določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z
javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in
občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat
letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po
potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske
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porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva
proračuna na posameznem področju oziroma pri
neposrednbem uporabniku s sklepom:
-

-

če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker
planiranih srestev na določenih postavkah
zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče
porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe za
povečanje sredsetv;
če se na določenih postavkah izkažejo
prihranki, na drugih pa nastane potreba po
dodatnih sredstvih;
če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posmeznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti
zadostnih
sredstev.Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega
uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za
namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu
načrtovane proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot
do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
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-

odloča o nakupu premoženja v skladu s
sprejetimi proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen
s področnimi predpisi.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne
stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu
izkazuje posebej.
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Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu
ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2011
znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
župan in onjihovi uporabi poroča občinskmeu svetu z
zaključnmim računom.
13. člen
(proračunski skladi)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega
leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za
izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.

Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan
za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu
z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni
organ občine.

Proračunska rezerva se v letu 2011 se oblikuje v višini
27.077,00 EUR.

Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.

Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke
nesreče.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
27.077,00 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom
obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.

16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko
občina
likvidnostno
zadolži
znotraj
proračunskega leta, vendar največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna.

Proračunski rezervni sklad v letu 2011 predstavljajo
tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2011 v
višini 27.077,00 EUR.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko
zadolži do višine 150.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2011 ne bo dajala poroštev.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
STVARNEGA IN FINANČNEGA
DRŽAVE
14. člen

IN PRODAJE
PREMOŽENJA

17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) in pravne osebe, v katerih ima občina
prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2011 ne smejo
zadolževati.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR,
razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt
razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem
do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo,
ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno
skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
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19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vransko,
www.vransko.si.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Št.: 410/2011-1
Vransko, 15. marec 2011

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP
in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09 ) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) je
Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 15.
marca 2011 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2012
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Skupina/Podskupina kontov

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve

1.735.881
192.900
75.200
296.985
72.785
200
4.000
5.000
215.000
50.000
0
50.000

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

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

716.077
716.077

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

0

3.128.636
798.666
190.440
31.258
508.891
23.000
45.077
883.028
22.253
449.290
76.083
335.402
1.060.319
1.060.319

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

386.622
16.000

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

-61.592

370.622

Proračun
2012 v EUR
3.067.043
2.300.966
2.003.981

6|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Proračun
2012
v
EUR
0
0

0

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

0

0
0

Proračun
2012
v
EUR
0
0
0
141.802
141.802
141.802

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

-203.394

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

-141.802
61.592

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan
Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.

1.
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
110/01 in 105/06)), ki se uporabijo za nakup
opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2.
prihodki
od
republiške
takse
za
obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje
investicij v
kanalizacijsko omrežje;
3.
prihodki od takse za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za
financiranje
investicije-Regionalni center za ravnanje z
odpadki ( RCERO )
4.
prihodki od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo
5.
drugi prihodki, katerih namenska raba je
predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se
v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)

324.799

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
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3. člen
(izvrševanje proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF tudi naslednji prihodki:

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0 ali +

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvoljnih programov sestavljajo projekti.

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

Skupina/Podskupina kontov

programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v
skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se
v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke,
za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in
za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo
izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za
katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo,
določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z
javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz
proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z
Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in
občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dva krat
letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po
potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva

URADNE OBJAVE Občine Vransko
proračuna na posameznem področju oziroma pri
neposrednbem uporabniku s sklepom:
-

-

če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker
planiranih srestev na določenih postavkah
zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče
porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe za
povečanje sredsetv;
če se na določenih postavkah izkažejo
prihranki, na drugih pa nastane potreba po
dodatnih sredstvih;
če to narekuje dinamika izvajanja investicij in
realizacija.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi
realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posmeznih namenov javne
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče
predvideti
zadostnih
sredstev.Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega
uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za
namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu
načrtovane proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot
do 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega
leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih
prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s
proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v
okviru možnih prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
odloča o nakupu premoženja v skladu s
sprejetimi proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen
s področnimi predpisi.
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10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih
za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne
stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinski
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži
kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu
izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu
ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2012
znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča
župan in onjihovi uporabi poroča občinskmeu svetu z
zaključnmim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 se oblikuje v višini
27.077,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke
nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
27.077,00 EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom
obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2012 predstavljajo
tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v
višini 27.077,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
STVARNEGA IN FINANČNEGA
DRŽAVE
14. člen

IN PRODAJE
PREMOŽENJA

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR,
razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt
razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem
do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo,
ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno
skleniti neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
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Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega
leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za
izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan
za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu
z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni
organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko
občina
likvidnostno
zadolži
znotraj
proračunskega leta, vendar največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko
zadolži do višine 0 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2012 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) in pravne osebe, v katerih ima občina
prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2012 ne smejo
zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne
objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vransko,
www.vransko.si.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Št.: 410/2011-2
Vransko, 15. marec 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor –
Vransko«
V skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, 76/08,79/09 in 51/10) 15.
členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
120/2006, 51/10) in 16. členom Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) sta Občinski svet
Občine Tabor z dne 09.03.2011 na 4. redni seji in
Občinski svet Občine Vransko z dne 15.03.2011 na 4.
redni seji sprejela
ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«
1. člen
SPLOŠNO
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne
občinske uprave, določi njegovo ime in sedež,
delovno področje, notranja organizacija,
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih
pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in
obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih
organov v razmerju do organa skupne
občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
PODROČJE SOU
(1) Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor in Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko ustanovita
organ skupne občinske uprave za skupno
opravljanje nalog občinske uprave na področju:
- občinske finančne službe.
(2) Ustanoviteljske
pravice
občin,
razen
sprejemanja sprememb in dopolnitev tega
odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev
za delovanja organa skupne uprave, za kar so
pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin
ustanoviteljic.
(3) Župana imenujeta in razrešujeta vodjo skupne
občinske uprave, sprejmeta kadrovski načrt,
program dela in finančni načrt skupne občinske
uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne
usmeritve
glede
splošnih
vprašanj
organiziranja in delovanja skupne občinske
uprave.
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3. člen
IME, SEDEŽ, ORGANIZACIJA SOU
(1) Ime organa skupne občinske uprave je:
»SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
TABOR-VRANSKO«.

Zakonom o javnih uslužbencih. Vodja SOU je
uradnik na položaju.
(2)

Vodja SOU mora imeti univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih
izkušenj.

(3)

Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki
spadajo v krajevno pristojnost posamezne
občine ustanoviteljice županu in direktorju
občinske uprave te občine, za delo SOU v
celoti
pa
obema
županoma
občin
ustanoviteljic.

(4)

Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje
nalog SOU, skrbi za izdelavo – realizacijo
programa dela ter opravlja vse druge
organizacijske naloge, ki so potrebne za redno,
pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.

(5)

Župana
občin
ustanoviteljic
določita
sistemizacijo delovnih mest v SOU na predlog
vodje SOU in odločata o sklepanju in
prenehanju delovnih razmerij, zaposlenih v
SOU.

(2) Skrajšano ime organa je: SOU občin Tabor –
Vransko (v nadaljevanju SOU).
(3) SOU ima status samostojnega skupnega
organa občin iz 2. člena tega odloka.
(4) Sedež SOU je na Občini Tabor, Tabor 21,
3304 Tabor.
(5) SOU uporablja žig
okrogle oblike. Ob
zgornjem robu žiga je napis: SOU občin Tabor
– Vransko, na spodnjem robu pa je naveden
sedež SOU: Tabor 21, 3304 Tabor.
(6) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe SOU,
imajo v glavi dokumenta naziv SOU, izdajajo
pa se v imenu krajevno pristojne občine
ustanoviteljice.
4. člen
NALOGE SOU
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SOU opravlja svoje delo v prostorih občinske
uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima
sedež.
SOU opravlja strokovne naloge občinskih
uprav občin ustanoviteljic:
- Medobčinska finančna služba: proračunsko
računovodstvo in knjigovodstvo.
SOU opravlja svoje naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s
pogodbo, katere skleniteljici
sta občini
ustanoviteljici, podpisnika pa župana obeh
občin.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom
zaposlenega v SOU odgovarjata občini
ustanoviteljici solidarno.
SOU mora pri izvrševanju s pogodbo
določenih nalog ravnati po usmeritvah župana
in nalogah direktorja občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost
zadeva sodi, glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja uprave pa po
skupnih usmeritvah obeh županov občin
ustanoviteljic.

6. člen
KADROVANJE
(1)

Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne
uslužbence SOU status delodajalca.

(2)

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta
župana občin ustanoviteljic.

(3)

S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic
in dolžnosti župana preneseta na vodjo SOU.
7. člen
SREDSTVA ZA DELO, PROSTOR, OPREMA
IN FINANCIRANJE SOU

(1)

Sredstva za delo SOU in druga materialna
sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v
svojih proračunih, po procentu opravljenih
nalog za posamezno občino, ki je natančno
opredeljen v medsebojni pogodbi in znaša za
Občino Tabor 45 %, za Občino Vransko pa 55
%.

(2)

Nakup opreme, ki je potrebna za delo SOU,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju
vodja SOU. Izbiro najboljšega ponudnika
predlaga strokovna komisija. Župan vsake od
občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po
enega člana.
Stroške za uporabo upravnih prostorov,
stroške
nabave
in
uporabe
opreme,
obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si
občini ustanoviteljici SOU delita v razmerju,
določenem v medsebojni pogodbi.

5. člen
VODENJE SOU
(1)

SOU vodi vodja, ki je hkrati tudi direktor
občinske
uprave
ene
izmed
občin
ustanoviteljic. Vodjo imenujeta in razrešujeta
župana občin ustanoviteljic v skladu z
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(4)

Prostor in opremo za delo SOU ter
podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz
naslova uporabe premoženja za delo SOU,
dogovorita župana občin ustanoviteljic z
medsebojno pogodbo.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
11. člen
PRISTOP IN IZSTOP IZ SOU
(1)

V primeru, da druge občine izrazijo interes,
lahko pristopijo k ustanovitvi SOU, če sklep o
tem sprejmejo na pristojnem organu občine in
se s pristopom strinjata občini ustanoviteljici.
Vodja SOU opravi preračun zagotavljanja
sredstev za delo SOU v skladu z medsebojno
pogodbo.

(2)

Občina soustanoviteljica lahko izrazi interes za
izstop iz SOU tako, da svojo namero pisno
poda županu druge občine soustanoviteljice.

(3)

Občina lahko izstopi kot soustanoviteljica, ko
poravna vse obveznosti do SOU.

8. člen
FINANČNI NAČRT SOU
(1)

SOU je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

(2)

Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje
SOU določita župana občin ustanoviteljic, je
vključen v proračun občine ustanoviteljice, v
kateri ima SOU sedež.

(3)

Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva
za SOU v finančnih načrtih svojih občinskih
uprav na posebni postavki. Finančni načrt SOU
je priloga k njihovim proračunom.

(4)

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta
SOU uprave je vodja SOU, ki je tudi skrbnik
prihodkov.

(1)

Ta Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu
sprejmeta občinska sveta obeh občin iz 2.
člena tega Odloka.

9. člen
MEDSEBOJNA POGODBA OBČIN
USTANOVITELJIC SOU

(2)

V petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka
sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o
sistemizaciji delovnih mest v SOU in kadrovski
načrt in v nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih imenujeta vodjo
SOU.

(3)

Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v
uradnih glasilih svojih občin v petnajstih dneh
po sprejemu na seji tistega občinskega sveta,
ki je o odloku o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave odločal zadnji.

(4)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnih glasilih občin ustanoviteljic.

(5)

Ta odlok se začne uporabljati naslednji dan po
zadnji objavi v uradnih glasilih občin.

(6)

Z dnem uveljavitve Odloka, v celoti preneha
veljati
Odlok
o
ustanovitvi
skupne
občinske uprave št. 303-03/2003, objavljen v
Uradnem
listu
št.
27/2009
z
dne
06.04.2009.

(1)

Občini
ustanoviteljici
SOU
skleneta
medsebojno pogodbo, v kateri so podrobneje
določeni: področje SOU, pravice in obveznosti
do SOU, naloge SOU, program dela, način
poročanja,
opravljanje
administrativnostrokovnih, pomožnih in drugih del za SOU ter
druge, za nemoteno delo SOU, pomembne
zadeve.
10. člen
PRIČETEK DELA SOU

(1)

SOU je pričela z delom 01.03.2004.

(2)

SOU prevzame od občin ustanoviteljic naloge
in pristojnosti na področjih v skladu z 2. členom
tega Odloka.

(3)

(4)

(5)

Najkasneje do dne, ko prične z delom,
prevzame SOU javne uslužbence, zaposlene v
občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so
razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična
delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge
občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka
prevzame SOU.
Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se
izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v
skladu s sistemizacijo delovnih mest v SOU
upravi ter se jim v podpis predloži pogodbe o
zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim
uslužbencem, zaposlenim v SOU ne more
poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga
imeli v občinski upravi posamezne občine
ustanoviteljice.

12. člen
SPREJEM, OBJAVA, VELJAVNOST
ODLOKA

Štev.: 303-04/2011
Tabor, dne 2. marca 2011
Vransko, dne 15. marca 2011
Župan Občine Tabor
Vilko JAZBINŠEK l. r.
Župan Občine Vransko
Franc SUŠNIK l. r.
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4. Sklep o ukinitvi javnega dobra
Občinski svet Občine Vransko je na podlagi 16. čl.
statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10) na 4. redni seji dne 15. marca 2011 sprejel
naslednji
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
nepremičninah:
-

parc. št. 1615/9 k.o. Prekopa,
parc. št. 1613/8 k.o. Prekopa,
parc. št. 1613/7 k.o. Prekopa,

vse vpisane v vl. št. 742 v katastrski občini 1010
Prekopa.
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz tč. I. preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Občine
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, matična št.
1357778.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator
– Uradne objave Občine Vransko«.
Štev.: 478/2011
Vransko, 15. marca 2011
Župan Občine Vransko
Franc SUŠNIK l. r.

JAVNE OBJAVE
5. Vabilo k dajanju ponudb za nezavezujoče javno
zbiranje ponudb zaradi oddaje oglasnih površin na
nosilcih zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
Na podlagi sklepa kolegija župana Občine Vransko z
dne 14. 3. 2011 Občina Vransko objavlja naslednjo
VABILO K DAJANJU PONUDB
za nezavezujoče javno zbiranje ponudb
zaradi oddaje oglasnih površin na nosilcih
zunanjega oglaševanja na področju
Občine Vransko
I. PREDMET ODDAJE V NAJEM
1. Dve oglasni površini na 3 fiksnih nosilcih zunanjega
oglaševanja (jumbo panoji).
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Konkretne lokacije v najem ponujenih oglasnih površin
so na treh panojih na vpadnicah v občino Vransko.
1. lokacija: kraj Prekopa, smer Celje-Ljubljana
2. lokacija: kraj Ločica pri Vranskem, smer LjubljanaCelje
3. lokacija: kraj Bistrica, smer Motnik-Vransko
II. POGOJI ODDAJE V NAJEM
1. Oglasne površine se oddajajo skupaj.
2. Oglasne površine se oddajo za čas najmanj 60
mesecev.
3. Oglasne površine bodo oddane najugodnejšemu
ponudniku, ki ga bo izbrala Občina Vransko na podlagi
te objave nezavezujočega zbiranja ponudb. Prednost bo
imel ponudnik, ki ponudi višjo najemnino.
2

4. Najnižja možna ponujena najemnina za 2,5 m
ponujenih oglasnih površin znaša 300,00 EUR za dobo
5 let. Ponudbe, nižje od navedenega zneska se ne bodo
upoštevale. V primeru večjega števila zainteresiranih
ponudnikov se izvede licitacija. Dogovorjena najemnina
zapade v plačilo z dnem podpisa najemne pogodbe.
Zamuda s plačilom najemnine in neplačilo kljub
postavljenemu dodatnemu roku 8 dni je razlog za
takojšnjo odpoved najemne pogodbe.
5. Izbranemu ponudniku oziroma najemniku je
dovoljeno komercialno oddajanje oglasnih površin, kar
pomeni prepoved oddajanja površin tretjim v podnajem.
6. Izhodiščna cena najema (4. točka) ne vsebuje davka
na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se
dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na
osnovi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni List
RS 117/2006).
7. Zbiranje ponudb je informativnega značaja in je
obveznost Občine Vransko skleniti pogodbo s
ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, izključena, četudi
ponudba vsebuje vse razpisne pogoje. Občina Vransko
si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z
nobenim ponudnikom.
III. POGOJI ZA UDELEŽBO PRI ODDAJI V NAJEM Z
ZBIRANJEM PONUDB
1. Pisna ponudba mora vsebovati naziv ponudnika,
njegov točen naslov, ponujeni znesek 5 letne najemnine
in izjavo o nekaznovanju.
2. Ponudbo mora podpisati pooblaščena odgovorna
oseba.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane
samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse v razpisu
navedene pogoje.

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
IV. POSTOPEK ZA ZBIRANJE PONUDB
1. Interesenti lahko dobijo razpisno dokumentacijo na
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si).
2. Rok za oddajo ponudb je 15.04.2011. Ponudba je
pravočasna, če je najkasneje do navedenega datuma
oddana na pošto s priporočeno pošiljko.
3. O izidu izbora ponudnika v postopku nezavezujočega
zbiranja ponudb, bo Občina Vransko odločila v 5 dneh
po poteku roka za oddajo ponudb.
4. Podpis najemne pogodbe: v primeru uspešnega
izbora bo izbranega ponudnika Občina Vransko v roku
15 dni po odločitvi pozvala na podpis najemne pogodbe.
5. Če se izbrani ponudnik na pisni poziv na podpis
najemne pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od
ponudbe in je v tem primeru dolžan Občini Vransko
plačati stroške postopka v pavšalnem znesku 10%
najnižje možne skupne ponujene najemnine (4. točka).
6. Ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti na naslov
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko s pripisom
– »ponudba za najem oglasnih površin na nosilcih
zunanjega oglaševanja na področju Občine Vransko ne odpiraj«.
V. DRUGO
Vse dodatne informacije v zvezi z najemom oglasnih
površin dobijo zainteresirani ponudniki pri Občini
Vransko, g. Rudi Pušnik, tel. 03 703 28 14, in na spletni
strani www.vransko.si.

ZAPISNIKI
6. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 15. marca 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, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože
Matko, Janez Lencl;
- opravičeno odsoten: Justin Sedeljšak;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, Marija Jug;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Marija
Jerman, Suzana Felicijan Bratož, Rudolf Pušnik;
- SOU / računovodstvo: Mihaela Zupančič;
- ostali prisotni: Nada Lazić, Luka Novak (predstavnika
investitorja - vile Domino Čeplje), Andreja Čučkovič
(predstavnica izdelovalca OPPN VR13-1e/CD7),
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Simona Novak (k 12. točki dnevnega reda), Sonja
Cencelj (Odbor za kmetijstvo), Šoštar Franc;
- predstavniki medijev: VTV.
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 za razširitev dnevnega reda seje z
dvema točkama in sicer:
12. Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
13. Premoženjsko pravne zadeve
S sprejetjem predlaganih razširitev dnevnega reda, se
zadnja točka dnevnega reda (Razno) ustrezno
preštevilči. Pripomb na predlog ni. Sledi glasovanje:
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 12. točko
- 10 glasov ZA razširitev dnevnega reda s 13. točko
- 10 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
Sklep št. 49
Sprejme se naslednji dnevni red 4. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne
seje z dne 15. 2. 2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2011 –
obravnava in sprejem
4. Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2012 –
obravnava in sprejem
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin TaborVransko« - obravnava in sprejem
6. Sklep o usklajenosti projektne dokumentacije za
stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske vile
Domino Čeplje – Vransko (Poslovno stanovanjsko
naselje Čeplje)« s 34. členom Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno –
stanovanjsko naselje Čeplje
7. Obrazložitev 4. in 9. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko
8. Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu
za VR13-1e/CD7
9. Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna
Občine Vransko
10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010
11. Imenovanja in priznanja
11.1. Priznanja občine Vransko za leto 2010
11.2. Potrditev imenovanj članov vaške skupnosti
Ločica
12. Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
13. Premoženjsko pravne zadeve
14. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne
seje z dne 15. 2. 2011
Pripomb na zapisnik 3. redne seje ni. Sledi glasovanje:
10 glasov ZA
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Sklep št. 50
Potrdi se zapisnik 3. redne seje z dne 15. 2. 2011 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
- ga. Nataša Juhart (pisno vprašanje): Imela bi
vprašanje v zvezi s sanacijo struge Bolske, ki se nahaja
na delu med bencinsko črpalko in avtocesto. Struga
Bolske se je na tem delu zelo razširila v poplavah.
Vsakič trga bregove na obeh straneh. Ali bi bilo
mogoče strugo poglobiti ali kako drugače sanirati?
Župan: Urejanje vodotokov ni v pristojnosti občine, zato
predlagam, da občinska uprava vprašanje posreduje
Agenciji RS za okolje, ki je pristojna za to.
- g. Vladimir Rančigaj: Ali bi bilo mogoče urediti
parkirišče pri gostišču Slovan-Filač, ki je v lasti
Savinjske trgovske družbe?
Župan: Savinjska trgovska družba je še vedno v
stečajnem postopku. Zemljišče je že bilo na javni dražbi,
vendar je bila cena občutno previsoka, zato sedaj
čakamo na drugo dražbo. Storili bomo vse, da to
zemljišče preide v last občine.
- ga. Ana Bogataj: Ali bi bilo mogoče urediti obvozno
cesto čez Videm?
Župan pojasni, da na sodišču potekata dva razlastitvena
postopka, ki sta trenutno v fazi dogovarjanja
odškodnine za razlaščeno zemljišče. Z ureditvijo
omenjene ceste bomo počakali dokler postopki ne bodo
končani.
- g. Marjan Pečovnik: Ali bi bilo mogoče urediti
nepregledno križišče pri Klopčič na Vranskem?
Župan: Najprej moramo pridobiti strokovno mnenje o
najboljši rešitvi za izboljšanje prometne varnosti v tem
križišču, na podlagi katerega bomo potem ustrezno
ukrepali.
- g. Jože Matko: Ali bi bilo mogoče sedaj, ko so dana
soglasja lastnikov zemljišč, urediti odvodnjavanje ceste
Brode – Tešova?
Župan: Dogovorjeno je bilo, da bodo lastniki zemljišč
podali pisna soglasja na občino. Ko bodo dana pisna
soglasja, bomo proučili možnost izvedbe predlaganega
načina odvodnjavanja.
- g. Jože Matko: Ali bi bilo mogoče podaljšati jekleno
varnostno ograjo na lokalni cesti Vransko - Tešova?
Župan: Najprej bomo od strokovnih služb pridobili
mnenje o potrebnosti podaljšanja in če bodo le-te
ocenile, da je podaljšanje potrebno, ga bomo tudi
izvedli.
- g. Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti
cesto pod Vinogradi v Čepljah, do Štiftarja?
Župan: Težava je v tem, da je odkupljene le približno
2/3 ceste in sicer do parcele Rovan. Potrebno bi bilo
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odkupiti še preostanek, za kar pa je potrebno soglasje
lastnikov.
- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče na nekaterih
mestih prekiniti jekleno varnostno ograjo v Čepljah?
Župan: »Sestanek, ki je bil na to temo obljubljen, je bil
naknadno odpovedan s strani g. Pejanoviča, ko je
izvedel, kaj bo tema sestanka. Njegove navedbe so bile,
da preko zapisanega v zapisniku s predhodnega
sestanka ne more iti, tj. da brez ukinitve kategorizirane
ceste ograje ni možno umikati. Ta zapisnik poznaš, ker
si bil na tem sestanku in veš kakšno je stališče DRSCja.«
- Aleksander Reberšek: Ali bi bilo mogoče urediti cesto
za Bolsko, pri Kladnikovem kozolcu?
Župan: V tem primeru gre za poljsko pot in občina ne
more urejati vseh poljskih poti v občini. Kljub temu bo ta
pot v kratkem posuta z drobljencem, ki bo na voljo po
pričetku izgradnje kanalizacije v Čepljah, če bodo
lastniki poti to dovolili.
Ad3 in Ad4: Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2011 (obravnava in sprejem) in Odlok o
proračunu Občine Vransko za leto 2012 (obravnava
in sprejem)
Obrazložitev točke poda župan, ki pove, da je bil tekom
javne obravnave proračuna vložen le njegov amandma,
ki predvideva povečanje sredstev za delo Nadzornega
odbora v višini 5.000 EUR, kar predstavlja razumen
kompromis s predlogom Nadzornega odbora, ki je
predvidel povečanje sredstev v višini 7.000 EUR. Sledi
razprava, v kateri sodelujeta predsednik Nadzornega
odbora, g. Pečovnik in občinski svetnik, g. Lencl.
Razpravi sledi glasovanje:
- 10 glasov za sprejem amandmaja župana k Odloku o
proračunu Občine Vransko za leto 2011
- 10 glasov za sprejem amandmaja župana k Odloku o
proračunu Občine Vransko za leto 2012
- 10 glasov za sprejem Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2011
- 10 glasov za sprejem Odloka o proračunu Občine
Vransko za leto 2012
Sklep št. 51
Sprejme se amandma župana k predlogu Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2011.
Sklep št. 52
Sprejme se amandma župana k predlogu Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2012.
Sklep št. 53
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2011 z upoštevanem amandmajskega določila.
Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
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Sklep št. 54
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Vransko za
leto 2012 z upoštevanem amandmajskega določila.
Odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko«.
Ad5: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Skupna občinska uprava občin TaborVransko«
(obravnava
in
sprejem)
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo, v
kateri sodelujeta g. Lencl in g. Rančigaj.
Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 55
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava Občin Tabor-Vransko« po
hitrem postopku.
Sklep št. 56
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava Občin Tabor-Vransko« v
predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator –
Uradne objave Občine Vransko«.
Ad6: Sklep o usklajenosti projektne dokumentacije
za stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske vile
Domino Čeplje – Vransko (Poslovno stanovanjsko
naselje Čeplje)« s 34. členom Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno –
stanovanjsko naselje Čeplje
Uvodno obrazložitev poda ga. Jerman. V imenu
investitorja poda obrazložitev g. Novak. Sledi razprava,
v kateri sodelujejo ga. Jerman, ga. Lazić, g. Lencl, g.
Novak in župan.
Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 57
Občinski svet Občine Vransko ugotavlja, da je
projektna dokumentacija PGD št. 33/08-D; januar
2010, za stanovanjsko gradnjo »večstanovanjske
vile Domino Čeplje – Vransko (Poslovno
stanovanjsko naselje Čeplje)«, ob upoštevanju 34.
člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno – stanovanjsko naselje Čeplje
(Uradni list RS, št. 25/08) v obsegu in vsebini
skladna s citiranim Odlokom.
Ad7: Obrazložitev 4. in
9. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
Obrazložitev točke poda ga. Jerman. Sledi razprava, v
kateri sodelujeta g. Lencl in g. Kokovnik.
Razpravi sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 58
Za potrebe prestavitve dela kmetije Nataše Kuhar,
Stopnik 22, 3305 Vransko, se uporabi del zemljišča
parc. št. 1044, 1046 in 179.S, k.o. Prekopa, z
upoštevanjem določil prostorsko izvedbenih
pogojev za območja razpršene gradnje (A).

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad8: Osnutek Odloka o občinskem prostorskem
načrtu za VR13-1e/CD7 Vransko
Uvodno obrazložitev točke poda župan. V imenu
projektanta projekt predstavi ga. Čučkovič. Nato župan
odpre razpravo. K razpravi se priglasi g. Lencl, ki izrazi
pomisleke glede smiselnosti umeščenja takšnega
projekta v ta prostor. V nadaljevanju župan predlaga, da
se ta točka dnevnega reda prekine z namenom, da se
do problematike najprej opredeli Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Pripomb
na predlog prekinitve točke ni, zato župan le-to tudi
prekine.
Ad9: Sklep o financiranju političnih strank iz
proračuna Občine Vransko
Uvodno obrazložitev poda župan. Nato preda besedo g.
Lenclu, ki predstavi stališče Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 59
Potrdi se predlog financiranja političnih strank za
leto 2011 in 2012 v skupni višini 3.273,00 EUR po
predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana v
proračunu Občine Vransko za leto 2011 in 2012.
Ad10: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010
Župan preda besedo g. Lenclu, ki predstavi stališče
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi
glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 60
Političnim strankam, ki so sodelovale na lokalnih
volitvah 2010 se odobri delna povrnitev stroškov
volilne kampanje v skupni višini 811,55 EUR po
predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana v
proračunu Občine Vransko za leto 2011.
Ad11.1.: Priznanja občine Vransko za leto 2010
G. Lencl predstavi predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010. Ker se nihče ne
priglasi k razpravi, sledi glasovanje o predlogu: 10
glasov ZA
Sklep št. 61
Priznanja Občine Vransko za leto 2010 prejmejo:
Grb Občine Vransko:
- Emil Jelen, roj. 21. 5. 1947, stanujoč Vransko 175,
za dolgoletno delovanje na področju lokalne
samouprave
Plaketo Občine Vransko:
- Franc Remic, roj. 29. 3. 1935, stanujoč Čreta 3, za
dolgoletno skrb in vzdrževanje Marijine cerkve na
Čreti
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- Frančiška Mavrič, roj. 31. 8. 1933, stanujoča
Vransko 160, za dolgoletno delovanje v Planinskem
društvu Vransko;

točki dnevnega reda.
- Župan občinskemu svetu predstavi dogovor glede
vodovoda Prapreče – Merinca.

Priznanje Občine Vransko:
- Janez Šoštar, roj. 16. 12. 1947, stanujoč Prekopa
43, za njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri
Domu upokojencev;
- Ivan Mihevc, roj 14. 4. 1938, stanujoč Brode 11, za
njegov prispevek pri ureditvi dvorišča pri Domu
upokojencev;
- ŠRD Ločica, za izgradnjo športnega igrišča na
Ločici in promocijo športnega načina življenja;
- Frančišek Brišnik, roj. 28. 9. 1930, stanujoč
Prekopa 26, za dolgoletno delovanje na področju
kmetijstva.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Štev.:0320/2011
Vransko, 15. marec 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ad11.2.: Potrditev imenovanj članov vaške
skupnosti Ločica
G. Lencl predstavi stališče Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Ker se nihče
ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje o predlogu: 10
glasov ZA
Sklep št. 62
Potrdi se vaški odbor Ločica v naslednji sestavi:
1. Musi Gregor, Ločica/Vranskem 18, predsednik
2. Bervar Milica, Ločica/Vranskem 26 b, članica
3. Kapus Marjetka, Ločica/Vranskem 15, članica
4. Bogataj Damjan, Ločica/Vranskem 37, član
5. Mežnar Jakob, Ločica/Vranskem 9, član
Ad12.: Obravnava vloge za podelitev koncesije
(fizioterapija)
Župan poda uvodno obrazložitev in preda besedo ge.
Novak, ki predstavi svoje načrte. V razpravi, ki sledi,
sodelujejo župan, g. Lencl, g. Rančigaj in ga. Bogataj.
Sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 63
Začne se postopek za podelitev koncesije za
izvajanje ambulantne fizioterapije.
Ad13: Premoženjsko pravne zadeve
Obrazložitev točke poda župan. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA
Sklep št. 64
- Prične se postopek menjave zemljišča parc. št.
1398/7, k.o. Prekopa. Predmetno zemljišče v izmeri
223 m2 se menja za zemljišče v naravi opuščeno
javno dobro parc. št. 1615/9, k.o. Prekopa v izmeri
33 m2, parc. št. 1613/8, k.o. Prekopa v izmeri 115
m2, parc. št. 1613/7, k.o. Prekopa v izmeri 97 m2 .
- Na zemljiščih parc.št. 1615/9, 1613/8 in 1613/7, vsa
k.o. Prekopa, se ukine javno dobro.
Ad14: Razno
- Župan izrazi zadovoljstvo nad izvedbo Pustnega
karnevala Vransko 2011 in se vsem, ki so sodelovali pri
organizaciji, zahvali za njihov prispevek.
- G. Rančigaj izrazi nezadovljstvo s proceduro pri 8.
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7. Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
ZAPISNIK
2. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe,
ki je bila v četrtek, 10.3.2011, ob 18 uri v sejni sobi
Občine Vransko
Prisotni: lista prisotnosti priložena zapisniku
Predlagan dnevni red :
1. Problematika vodovoda Prapreče – Merinca
2. Razno
Prisotni so soglasno potrdili predlagan dnevni red.
Ad1: Problematika vodovoda Prapreče - Merinca
Prenos vodovoda v upravljanje občine (izvajanje del se
je ponovno pričelo) .
Župan Franc Sušnik poda obrazložitev:
Na osnovi sklepa (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.), ki je bil sprejet na Občinskem svetu, od 6.
11. 2011 občina zagotavlja kvalitetno pitno vodo, do
realizacija drugega dela sklepa pa še ni prišlo.
Izdana je bila odločba inšpektorja ( Zdravstveni
inšpektorat RS), kjer so bile naložene naloge katere
občina izvaja (HACCAP, nadzor, napraviti analize , plan
evidence ,… ). Vse od trenutka ko je bila občina
pozvana da poskrbi za oskrbo s pitno vodo, je
uporabnikom vodovoda Prapreče -Merinca zagotovljena
kvalitetna pitna voda. V trenutku, ko je inšpektor izdal
odločbo, se vodovod smatra kot javni vodovod.

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
Direktor JKP Žalec, Matjaž Zakonjšek:
Iz vodovoda Merince 1 se črpa voda v rezervoar.
Merilna garnitura na dan 10.3.2011 znaša 5.588 cm3,
kar pomeni da je mesečna poraba 1.240 m3, (za 105
prebivalcev in 101 glavo živine)
G. Dolinšek Ivan izpostavi problem lastništvo vodovoda
(prenosa lastništva na občino ) in plačevanje položnic.
Župan Franc Sušnik: Obligacijsko razmerje ostane tudi
s prenosom vodovoda v last občine, v (primeru
pomanjkanja vode se zagotovi dobava vode in ostale
pravice ).
G. Justin Sedeljšak: Poda predlog da se za letošnje leto
vodarina ne zaračuna, da uporabniki priskrbijo števce,
ki jih po dogovoru z JKP- jem.
Župan Franc Sušnik: Podpisati je potrebno izjavo s
strani prebivalcev, ki so priklopljeni na vodovod, da
lahko občina pridobi podatke za izračun kom. prispevka
ali dostaviti podatke na občino.
Ko bo Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. izdalo
soglasja ( soglasje je potrebno pridobiti na JKP Žalec in
je brezplačno), se bo izvedel ogled terena.
Župan Franc Sušnik: komunalni prispevek za priključek
na vodovod se kompenzira glede na predhodno vloženo
delo krajanov v vodovod Prapreče – Merinca.
Član NO g. Bojan Radulj poda izjavo: Nadzorni odbor je
na 1. redni seji, dne 23.2.2011 obravnaval omenjeno
problematiko
in
izglasoval
naslednji
sklep:
NO predlaga občini, da čim prej sklene dogovor
med strankama in izvede vse zakonite postopke in
zagotovitve oskrbe s pitno vodo krajanom ter
prepreči povzročanje nepotrebne škode.
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gosp. Javne službe sprejme sklep s katerim naloži
uporabnikom vodovoda naj podajo podatke za
izračun komunalnega prispevka in pridobijo
soglasja od Javno komunalno podjetje Žalec d.o. o.,
na podlagi soglasja JKP Žalec d.o.o. določi merilna
mesta.
Št.: 0111-01/2011-11
Vransko, 10. 3. 2011
Zapisala:
Mateja Godler l. r.
Predsednik odbora:
Justin Sedeljšak l. r.
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8. Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja,
ki je bila v ponedeljek, 14. marca 2011, ob 16. uri v
sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Prisotni člani komisije ob 16. uri: Janez Lencl
(predsednik), Nataša Juhart, Ana Bogataj, Vladimir
Rančigaj, Aleksander Reberšek (od 16.05).
Ostali prisotni: Rudi Pušnik (OU) - zapisnikar.
Ugotovitev sklepčnosti:
Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da
so prisotni štirje od petih članov komisije, zato je seja
komisije sklepčna.
Sprejem dnevnega reda:
Predsednik komisije poda predlog razširitve dnevnega
reda seje s točko 3.3.: Potrditev kandidata za člana
Komisije za pospeševanje turizma. Na predlog ni
pripomb. Soglasno je sprejet predlagan
DNEVNI RED:
1. Financiranje političnih strank iz proračuna občine
Vransko
2. Delna povrnitev stroškov volilne kampanje
političnim strankam na lokalnih volitvah 2010
3. Imenovanja in priznanja
3.1. Priznanja Občine Vransko za leto 2010
3.2. Potrditev kandidatov za člane vaške skupnosti
Ločica
3.3. Potrditev kandidata za člana Komisije za
pospeševanje turizma
Ad1: Financiranje političnih strank iz proračuna
občine Vransko
Komisija se je seznanila s predlogom financiranja
političnih strank iz občinskega proračuna za leti 2011 in
2012 ter predlog financiranja soglasno podprla.
Sklep št. 12
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi
predlagano financiranje političnih strank iz
občinskega proračuna za leti 2011 in 2012.
Ad2: Delna povrnitev stroškov volilne kampanje
političnim strankam na lokalnih volitvah 2010
Komisija se je seznanila s predlogom delne povrnitve
stroškov volilne kampanje političnim strankam na
lokalnih volitvah 2010. V razpravi je Vladimir Rančigaj
izpostavil vprašanje procedure pri podajanju zahtevkov
za povračilo stroškov volilne kampanje.
Predlog delne povrnitve stroškov volilne kampanje je
komisija soglasno podprla.
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Sklep št. 13
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi
predlagano delno povrnitev stroškov volilne
kampanje političnim strankam na lokalnih volitvah
2010.
Ad3.1: Priznanja Občine Vransko za leto 2010
Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev
priznanj Občine Vransko za leto 2010 prispeli predlogi
Društva upokojencev Vransko, Rosite Papinutti, župana
Franca Sušnika in predsednika KMVIP Janeza Lencla.
V razpravi je Vladimir Rančigaj izpostavil potrebo po
uvedbi priznanja župana za enkratne izredne dosežke,
ki v trenutno veljavnem odloku ni predvideno. Prav tako
je bila komisija soglasno mnenja, da bi bilo smiselno
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko dopolniti
z bolj natančnimi kriteriji. Vse prispele predloge za
priznanja je komisija soglasno podprla ter sprejela
naslednji sklep:
Sklep št. 14
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za leto 2010
podeli naslednja priznanja Občine Vransko:
- grb Emilu Jelenu, roj. 21. 5. 1947, stanujočemu
Vransko 175, za dolgoletno delovanje na področju
lokalne samouprave;
- plaketo Francu Remicu, roj. 29. 3. 1935,
stanujočemu Čreta 3, za dolgoletno skrb in
vzdrževanje Marijine cerkve na Čreti;

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
1. Musi Gregor, Ločica/Vranskem 18,
predsednik
2. Bervar Milica, Ločica/Vranskem 26 b, članica
3. Kapus Marjetka, Ločica/Vranskem 15,
članica
4. Bogataj Damjan, Ločica/Vranskem 37, član
5. Mežnar Jakob, Ločica/Vranskem 9, član
Ad3.3: Potrditev kandidata za člana Komisije za
pospeševanje turizma
Komisija je soglasno potrdila Rafaela Učakarja kot
kandidata za člana Komisije za pospeševanje turizma in
sprejela naslednji sklep:
Sklep št. 16
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da imenuje
Rafaela Učakarja za člana Komisije za pospeševanje
turizma.
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.
Št.: 012/2011
Vransko, 14. marec 2011
Zapisal:
Rudolf Pušnik l. r.
Predsednik komisije:
Janez Lencl l. r.

- plaketo Frančiški Mavrič, roj. 31. 8. 1933, stanujoči
Vransko 160, za dolgoletno delovanje v Planinskem
društvu Vransko;
- priznanje Janezu Šoštarju, roj. 16. 12. 1947,
stanujočemu Prekopa 43, za njegov prispevek pri
ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev;
- priznanje Ivanu Mihevcu, roj 14. 4. 1938,
stanujočemu Brode 11, za njegov prispevek pri
ureditvi dvorišča pri Domu upokojencev;
- priznanje ŠRD Ločica, za izgradnjo športnega
igrišča na Ločici in promocijo športnega načina
življenja;
- priznanje Frančišku Brišniku, roj. 28. 9. 1930,
stanujočemu Prekopa 26, za dolgoletno delovanje
na področju kmetijstva.
Ad3.2: Potrditev kandidatov za člane vaške
skupnosti Ločica
Komisija se je seznanila s predlogi za imenovanje
vaškega odbora Ločica in sprejela naslednji sklep:
Sklep št. 15
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da potrdi na
delnem zboru občanov predlagane in izvoljene
kandidate v naslednji sestavi:
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9. Zapisnik 2. razširjene redne seje Sosveta za
varnost občanov občine Vransko
ZAPISNIK
2. razširjene redne seje Sosveta za varnost občanov
občine Vransko,
ki je bila v sredo, dne 23. marca 2011 ob 16. uri v
dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih
virov energije, Vransko 66a.


Ugotovitev
prisotnosti
priložena zapisniku):

(lista

prisotnosti

- člani sosveta (predstavniki ali namestniki)
PP Žalec, Roman Ocvirk
OŠ Vransko Tabor, Martina Zupan Kuserbanj
Občina Vransko, Jadranka Kramar
Zavod sv. Rafaela Vransko, Mojca Hrastnik
RS UE Žalec, Urška Teržan Petrovič
- opravičeno odsotni: GPO Vladimir Reberšek;
predstavnik Centra za socialno delo Žalec; predstavnik
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
predstavnik ZD Žalec, Zdravstvene postaje Vransko;

Številka 8/2011 – 31. 3. 2011
- ostali prisotni : Vladimir Rančigaj in Jože Matko-člana
občinskega sveta; Bojan Radulj-član nadzornega
odbora; Franc Sušnik, župan.
- predstavniki medijev: VTV.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 16. uri
prisotnih 5 članov Sosveta, zato je seja sklepčna. Prične
z izvajanjem naslednjega
DNEVNEGA REDA:
1. Obravnava informacije o varnostni problematiki
na območju občine Vransko za leto 2010
2. Ocena trenutne-aktualne varnostne situacije
3. Razno
Ad1
V podajanju Informacije o varnostni problematiki na
območju občine Vransko za leto 2010 je predstavnik RS
MNZ Policijske postaje Žalec g. Roman Ocvirk poudaril
oceno, da so bile splošne varnostne razmere na
območju Policijske postaje Žalec in s tem tudi na
območju občine Vransko obvladljive. Na območju
občine so obravnavali 83 kaznivih dejanj, stanje na
področju javnega reda in mira in splošne varnosti ljudi in
premoženja se je glede na leto poprej celo izboljšalo
(obravnavanih 16 kršitev predvsem v gostinskih lokalnih
in na javnih prireditvah), Zakon o tujcih so kršili 3 tuji
državljani, stanje cestnega prometa na območju občine
pa je tudi zadovoljivo. Obravnavanih je bilo 50
prometnih nesreč, od katerih ni nobena zahtevala
smrtnih žrtev, 7 udeležencev pa je zadobilo hujše
telesne poškodbe. Ocenjuje se, da je ureditev križišča v
Čepljah pripomoglo k zmanjšanju prometnih nesreč, še
vedno pa se kot nevarna šteje regionalna cesta na
nadvozu čez avtocesto v Brodeh (kjer so priključki na
AC) in v zimskem času LC Zajasovnik-Zaplanina (strma
in v primeru poledice zelo nevarna) na kateri poteka
prevoz šolskih otrok; nevaren je tud odsek reg. ceste
od Brodov do Čepelj, kjer so pešci zaradi nezgrajenega
pločnika izpostavljeni gostemu prometu.
V razpravi po poročilu so sodelovali Vlado Rančigaj,
Franc Sušnik in Roman Ocvirk.
Zaključek:
Pripravljavcu poročila se predlaga da se podatki za
naslednje leto pripravijo tudi po kriteriju : lokalne
ceste in javne poti v občini Vransko, saj je le teh 130
km, predvideva pa se, da je večina prometnih
nesreč na državnih cestah in avtocesti.
Sledi glasovanje o predlogu sklepa o seznanitvi Sosveta
s podanim poročilom za leto 2010: 5 glasov ZA.
Sklep št. 1
Sosvet za varnost občanov na območju občine
Vransko se je seznanil z Informacijo o varnostni
problematiki na območju občine Vransko za leto
2010, ki jo je pripravila RS MNZ Policija, Policijska
uprava Celje, Policijska postaja Žalec pod štev.
0102-6/2011/2 (3A695/35) z dne 9.2.2011.

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad2
V nadaljevanju je Sosvet glede na zadnje odmevne
dogodke treh drznih kaznivih dejanj, v katerih je bilo
ogroženo premoženje in življenje (rop v BC Agencija
Vransko in Deželni banki Vransko istočasno ter v
trgovini Mercator Vransko) preučil trenutno varnostno
situacijo ter ocenil, da je med prebivalci zaznati
bistveno povečan občutek ogroženosti, kar zahteva
določna preventivna ravnanja.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Vladimir
Rančigaj, Mojca Hrastnik, Franc Sušnik in Roman
Ocvirk. Poudarjena je bila premajhna prisotnost policije
na območju občine, oddaljenost Policijske postaje in s
tem podaljšan reakcijski čas v primeru takšnih in
podobnih dogodkov, kakor tudi sama zelo ugodna
prometna lega Vranskega, obstoj velike verjetnosti
ponovitve takšnih dejanj in problematika varovanja
premoženja in ljudi, ki verjetno ni zadovoljiva.
Po razpravi so člani Sosveta z glasovanjem : 5 glasov
ZA sprejeli naslednji
Sklep št. 2
Sosvet za varnost občanov na območju občine
Vransko je preučil trenutno varnostno situacijo ter
za zagotovitev povečanja varnosti prebivalcev in
premoženja predlaga:
- povečano prisotnost policije na našem območju;
- ponovno vzpostavitev policijskega oddelka na
Vranskem;
- povečano aktivnost na področju osveščanja
prebivalcev;
- najbolj ogroženim poslovnim subjektom
izboljšanje varovanja objektov in uporabo
kvalitetnih tehničnih in ostalih sredstev za zaščito
premoženja in zaposlenih;
Ad3
Župan seznani prisotne, da je bilo dan pred drznim
ropom obeh bank izvedeno še eno kaznivo dejanje na
našem območju in sicer kraja bakrenih žlebov na mrliški
vežici Vransko.
Seja je bila zaključena ob 17. uri.
Št.: 0312-1/2011-02
Vransko, 24. 3. 2011
Zapisala:
Jadranka Kramar l.r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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NE SPREGLEJTE

OE vrtec Vransko
Vraasko 23
3305 Vranko
POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO za šolsko leto 2011/12
Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal
od ponedeljka, 11. 4., do petka, 15. 4. 2011,
v pisarni vrtca vsak dan od 7.30 do 14.30, po predhodni najavi na št. 03 703 23 90 pa tudi izven tega termina.
Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate
pridružiti med šolskim letom 2011/12.
EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od ponedeljka, 18. 4., do petka, 22. 4. 2011. Starši
prejmejo, kot je že praksa, prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo.
In še napotek:
Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s 		
spletne strani vrtca.
Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske
številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da
te podatke prinesete s sabo.
ODGOVOR PREJMEJO STARŠI NOVINCEV NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2011.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Obveščamo vas, da v prostorih Energetike Vransko, d. o. o., Vransko 66 a, nudi vsak torek od 8. do 10. ure
pravno pomoč odvetnik Igor Virant.
Obveščamo vas, da bo sejem v trgu Vransko v ponedeljek, 18. 4. 2011, od 7. do 17. ure. Sejemska ponudba: tekstil,
obutev, posteljnina, sadje …
Vabljeni!
Bojan Maršanič, s. p.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO
OBDOBJE VRANSKO
»BRŠLJANKA VRANSKO«
V torek, 15. 3. 2011, ob 17. uri je v prostorih Energetike
Vransko potekal letni občni zbor Društva Univerza za
tretje življenjsko obdobje Vransko. V uvodu je zbrane
pozdravil predsednik univerze Vlado Rančigaj, po izvolitvi delovnega predsedstva je besedo prevzela predsednica le-tega Roža Ciglar. Po posredovanju poročil
vseh organov društva je bil v točki dnevnega reda »spremembe in dopolnitev statuta« soglasno sprejet predlog,
da se za interne namene društva uporablja skrajšano ime
Bršljanka Vransko. V nadaljevanju je sledila razrešnica
starega predsednika Vlada Rančigaja. Kot razlog za
odstop je navedel križanje interesov, saj je hkrati tudi
predsednik Društva upokojencev Vransko, poleg tega je
obremenjen še z drugimi funkcijami. Za novega predsednika je bil predlagan Ludvik Krajnc, ki so ga prisotni soglasno potrdili. Novi predsednik je tudi predstavil
plan dela za leto 2011. Zbrane sta na koncu nagovorila
tudi gosta, ravnateljica OŠ Vransko – Tabor, Majda Pikl,
in župan Občine Vransko, Franc Sušnik, ki sta izrazila
zadovoljstvo nad zelo uspešnim dosedanjim delovanjem
univerze in izrazila željo, da bo tako tudi v bodoče, hkrati
pa sta obljubila nadaljnje sodelovanje in pomoč.

KOŠARKARSKO DRUŠTVO VRANI VRANSKO
Sezona se bliža koncu in v društvu smo veseli, da smo v
primerjavi s prejšnjo napravili korak naprej. To se kaže
tako v rezultatskem kot v organizacijskem oziru, čeprav
je možnosti za napredek še ogromno. Lahko nam je žal,
da smo v drugem delu zapravili nekaj "lažjih" tekem, s katerimi bi si lahko mesto na lestvici še nekoliko popravili,
vendar se je treba zavedati, da je celotna ekipa še mlada
in neizkušena, zato so takšni spodrsljaji povsem običajni.
Veseli nas tudi dejstvo, da so tribune Vrane s tekme v
tekmo bolj napolnjene, to je pokazatelj, da košarka na
Vranskem dobiva veljavo. Na tem mestu bi se rad zahvalil
vsem, ki so nas letos spodbujali.
Prvi vikend v aprilu, ko bomo člani odigrali zadnji, 22.,
krog sezone, pa se s pionirsko ekipo odpravljamo na
prvo gostovanje v Podbočje. Fantje, rojeni v letu 1997 in
mlajši, namreč vstopajo v svojo premierno košarkarsko
sezono. V času od aprila do sredine junija bodo odigrali
deset srečanj v 2. SKL za pionirje, polovico teh v dvorani na Vranskem. Tekme bodo potekale ob nedeljah v
dopoldanskem času, točni termini pa bodo objavljeni na
oglasnem panoju (nasproti Kavarne). Ljubitelji košarke
ste vsekakor vabljeni, da si ogledate naš podmladek na
košarkarskem igrišču.
Žan Ocvirk

PROGRAM TEČAJEV V LETU 2011
TEČAJ ANGLEŠČINE
osnove angleškega jezika in besedišče: družina, osnovni predmeti, tekst,
dogajanje, aktivnosti
slovnične strukture: glagol biti, imeti, časi: sedanjik, preteklik …
osnovne fraze: seznanjanje s frazami iz vsakdanjega življenja, razumevanje besedila obsega vaje z razgovorom in branjem, odgovarjanje na
vprašanja uporablja pridobljeno znanje z utrjevanjem, govorne vaje
TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE
spoznavanje zgodovine fotografije in fotoaparata (3 ure)
izbira primernega fotoaparata (2 uri)
pristop k fotografiranju in fotografiranje na prostem v različnih tehnikah
( 15 ur)
vnašanje in izdelava slik - računalnik (8 ur)
ogled in analiza lastnih fotografij (6 ur )
TEČAJ KUHANJA
Na tečaju bodo tečajniki seznanjeni z osnovnimi karakteristikami
živil, kombinacijo jedil, pripravo pogrinjkov, jedilnih listov, postrežbo.
Spoznali bodo svečani meni, jedila na žlico, sladice. Poudarek bo na savinjskih jedeh. Seveda pa bodo seznanjeni tudi z znanimi jedmi ostalih
področij (štruklji, belokranjska kepa, gibanica). Ajdovi žganci, krompirjevi žganci … bodo delali družbo golažu, vampom, bograču, svaljkom in
jedem, ki jih bodo predlagali tečajniki.
LIKOVNI TEČAJ
Spoznavanje tehnik risanja z uporabo vseh vrst risarskih pomagal.
Risanje po mavčnem odlitku( lobanja, glava, torzo), risanje glave, portreta, figure (anatomija, proporci) hitra skica, kroki, risanje po modelu.
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DELAVNICA PEKE V KRUŠNI PEČI
Pri peki kruha se bodo tečajniki seznanili z osnovnimi podatki o kruhu,
vrstah kruha, ročnem mesenju, vzhajanju in peki v krušni peči (4 hlebce). Tečajniki bodo razdeljeni na štiri skupine po trije in vsaka skupina
bo pekla drugo vrsto kruha. Isti sistem bo pri peki potic (orehova, metina, špehovka, jabolčna) in pit. Drobno pecivo: rogljiči, buhteljni …
RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Spoznavanje računalnika: osnovna računalniška oprema, nosilci podatkov, vhodne enote, izhodne enote; delo z računalnikom: začetek dela,
tipkovnica, uporaba miške , uporaba namizja: opravilna vrstica, prepoznavanje ikon, delo s programi; delo s podatki: program raziskovalec;
izdelava in obdelava besedil: osnove urejanja besedil, vnos besedila in
shranjevanje, urejanje dokumentov, oblikovanje, priprava strani, oblikovanje besedila, tiskanje dokumenta; uporaba interneta: osnovno o
varnosti, uporaba spletnega brskalnika, zaznamki, iskanje informacij po
internetu, tiskanje.
TEČAJ VEZENJA IN KVAČKANJA
Predstavitev osnovnega orodja in materiala, vrste pentelj: goste, zračne,
verižne, polgoste, šibične, polšibične, dvojne in trojne šibične. Predstavljeni bodo znaki, ki se v narisih prtov uporabljajo za odčitavanje. Glede
na spomladanski čas bo poudarek na izdelavi priložnostnih kvačkanih
figur: piščančki, labodi, košarice, obkvačkani pirhi. Podrobno bo predstavljena končna izdelava, pranje in škrobljenje ter vzdrževanje izdelka.
Vabljeni k vpisu. Informacije in vpis na tel. št.: 703 12 10.

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

NOGOMETNI KLUB VRANSKO
NADALJEVANJE TEKMOVALNE SEZONE 2010/11 V NOGOMETU
Zadnji vikend v marcu bodo ponovno oživela tudi nogometna igrišča, saj se pričenja
spomladanski del prvenstva v ligah MNZ Celje. Priprave naših ekip potekajo od druge polovice
meseca januarja, ko se je pričela vadba v dvorani. V dvorani so ekipe nabirale predvsem fizično
moč in vzdržljivost, saj vadba v tem času na zunanjih igriščih ni mogoča.
Članska ekipa bo v nadaljevanju prvenstva lahko odigrala razbremenjeno in poizkušala graditi
na osnovi zadnjih dveh tekem, ko so dvakrat prepričljivo zmagali (4 : 0 in 5 : 0) in tako popravili
vtis z začetka prvenstva, ko ni šlo vse po načrtih. Zaostanek za vodilnim Žalcem je velik, a ne
neulovljiv, še posebej v primeru zmage na prvi pomladanski tekmi, ko bo na Vranskem
gostovala prav vodilna ekipa iz soseske. Žal pa v pomladanskem delu ne bomo mogli računati na
kar nekaj nosilcev igre, ki so poškodovani, kar bo za ostale še dodaten izziv, da bodo prikazali
borbene in čim bolj učinkovite igre. Ekipi so se pridružili nekateri novi igralci in pa igralci, ki so
že nosili vranski dres v mladinskih kategorijah, tako da trener Nežmah ne bi smel imeti
problemov s sestavo ekipe.
Mladinska ekipa je pridno vadila pod vodstvom Geršaka, ki je velik poudarek namenil nabiranju
prepotrebne kondicije, tako da so fantje dodobra spoznali okoliške hribe tudi v zimski idili, v
mesecu februarju pa so na pomožnem igrišču vključili tudi že vadbo z žogo. Fantje se bodo
realno borili vsaj za drugo mesto v ligi, seveda pa tudi kaj več ni nedosegljivo.
Ekipi starejših dečkov in mlajših dečkov, ki jih trenira Štrumbelj Marjan ml., prav tako nista
počivali, po krajši novoletni pavzi so hitro začeli s treningi, ki so bili v dvorani dobro obiskani. Pri
teh selekcijah je večji poudarek na igri z žogo, tako da so fantje utrjevali in izpopolnjevali razne
podaje, sprejeme in udarce v cilj, kar je seveda osnova za samo igro v polju. Medtem ko
selekcija starejših dečkov v tej sezoni plačuje davek netreniranja in nenastopanja v prejšnji
sezoni in se le težko kosa z vrstniki, pa selekcija mlajših dečkov uspešno nastopa tudi v ligi. Cilj v
pomladanskem delu je vsekakor vsaj obdržati visoko tretje mesto in ga seveda, če bo le mogoče
tudi izboljšati, kar z dvema dokaj enakovrednima ekipama lahko realno pričakujemo.
Naši najmlajši selekciji U8 in U10 prav tako pridno vadita v dvorani in se pod vodstvom Jureta
Đorđeviča in Danija Jesenika pripravljata na nadaljevanje prvenstva, ki se bo začelo šele v
začetku aprila. Udeležba na treningih je zadovoljiva, v selekcijah vadijo tudi otroci iz drugih
osnovnih šol ‐ iz Tabora, Prebolda in Braslovč, ki drugače trenirajo tudi dvakrat tedensko v
okviru nogometne šole Mali Šampion iz Celja, s katerim smo izpopolnili selekcije in tako pogoj
za nastopanje v ligi MNZ Celje. Ker rezultat v teh selekcijah ni v ospredju – tako nas vsaj učijo
strokovnjaki – smo seveda zelo veseli in zadovoljni, če bomo v nadaljevanju privabili še
kakšnega novega nogometaša, ki bo želel spoznati skrivnosti nogometne igre.
Že v začetku jesenskega dela se je porodila tudi ideja, da bi v letošnji sezoni opravili krajše
zimske priprave na morju za selekcije U18, U14 in U12. Ker smo se v preteklih letih že odpravili
v Medulin, kjer so pogoji za vadbo v tem letnem času seveda veliko boljši, smo hitro s soglasjem
staršev našli skupni jezik in rezervirali termin. Tako se nas je 38 igralcev in 6 spremljevalcev
odpravilo v četrtek, 3. 3. 2011, na tridnevne priprave v Medulin, kjer so nas pričakali lepo,
sončno vreme in dobra igrišča. Tako smo v teh treh dnevih opravili osem treningov, vsaka
selekcija pa je odigrala tudi dve pripravljalni tekmi z ekipami iz Kamnika in Velesovega. Kot
zanimivost naj povem, da so starejši dečki odigrali tekmo tudi proti mladinkam iz Velesovega,
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kar je bila za fante posebno doživetje, ki so ga na koncu kronali tudi z zmago. Da smo bili tudi
»lepi«, smo, kot je bilo obljubljeno iz naslova vadnine, nabavili novo športno opremo, ki jo bodo
fantje še s pridom koristili na treningih in tekmah. Otroci so bili nad novo izkušnjo navdušeni,
tako
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načrte
za prihodnje
leto
kar jedabila
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so ga na koncu kronali tudi z zmago. Da smo bili tudi
»lepi«, smo, kot je bilo obljubljeno iz naslova vadnine, nabavili novo športno opremo, ki jo bodo
fantje še s pridom koristili na treningih in tekmah. Otroci so bili nad novo izkušnjo navdušeni,
tako da že kujejo načrte za prihodnje letoFOTOGRAFIJA
…
Podnapis Ekipe U18, U14 in U12 s trenerji in spremljevalci
v Medulinu 2011
FOTOGRAFIJA
Podnapis Ekipe U18, U14 in U12 s trenerji in spremljevalci
v Medulinu 2011
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
POZDRAVLJENA, VIGRED
V vrtcu Vransko smo letos na prav poseben način
dočakali pomlad. V sredo, 16. 3., smo strokovne delavke
vrtca Vransko pripravile srečanje s starši, ob družinskem
prazniku. V goste smo povabile krajane Vranskega in
okolice, ki so nam predstavili stare ljudske običaje in nam
približali ljudsko izročilo. V uvodu nas je pozdravila gospa ravnateljica, ljudsko popoldne pa so otvorili Ljudski
godci Polhi. V večnamenskem prostoru vrtca nas je s svojimi ubranimi koraki očarala Folklorna skupina Vransko,
da je bilo veselja res v izobilju, smo se z njimi zazibali tudi
mi. V igralnicah vrtca so bile pripravljene različne delavnice na temo ljudskega izročila. G. Semprimožnik nam
je prikazal pletenje košev in izdelovanje lesenih zabojnikov. Ga. Jezernik je s svojimi spretnimi prsti izdelovala cvetje iz papirja. Ga. Kramar je otroke navduševala s
kvačkanimi posodicami za bonbone, otroci so se urili v
šivanju gumbov. G. Brvar je s svojo harmoniko skrbel za
dobro vzdušje, v eni izmed delavnic pa so si otroci lahko
izdelali celo svojo harmoniko. Ga. Nežka nas je naučila,
kako se iz cunj izdela punčka, brez šivanja. V plesni delavnici so se otroci oblačili v folklorne kostume in za-

plesali ob ljudski glasbi. Popoldne se je hitro prevesilo
v večer, življenje nekoč nam je bilo za spoznanje bližje,
radostni obrazi pa so odkrivali zadovoljstvo, radovednost
in željo po še, kar nas zavezuje k raziskovanju naše preteklosti in kulturne dediščine tudi v prihodnosti.
Brina Krašovec

Otroci in starši pri ustvarjanju

CICI-TABORNIŠKI ORIENTACIJSKI POHOD
V februarju, natančneje 1. 3., smo se v vrtcu Vransko
odpravili na prav poseben pohod. To je bil naš prvi CICITABORNIŠKI orientacijski pohod. Na pot smo se podali
po zajtrku in hodili po potnih znakih, ki so nas vodili po
krožni poti, od vrtca do Podgrada preko »Marelice« in
nazaj. Otroci so z zanimanjem in pričakovanjem iskali
potne znake, jih prepoznali in uspešno opravili vse naloge, ki so jih čakale na poti. Kljub zimskemu vremenu so
naši obrazi žareli od navdušenja in veselja.
Cici-taborniški orientacijski pohod

SREČANJE BABIC IN DEDKOV
V VRTCU VRANSKO
V skupini 5-6 let vrtca Vransko smo se odločili, da bomo
pusto in temačno popoldne v novembru popestrili s
srečanjem babic in dedkov. Tako smo v dopoldanskem
času zanje pripravili čokoladne kroglice, v popoldanskem času pa smo jim najprej zaplesali, nato pa so otroci
skupaj s svojimi babicami in dedki izdelovali venčke in
okraske iz slanega testa ter si izdelali pohodne lučke. Sledila je rekreacija v telovadnici s padalom in skupinsko
fotografiranje. Ker pa smo že bili rahlo utrujeni, smo se
sprostili ob čajanki s petjem in plesom. Pričarali smo
nepozabno urico in pol, ki se je tako otrokom kot starim
staršem vtisnila globoko v srce.
Irena Aubreht in Darja Potočan Štrajhar

Malčki v družbi starih staršev

Brina Krašovec
O MEDIJIH Z DENISOM OŠTIRJEM
V sredo, 16. 3. 2011, smo v kulturnem domu na Vranskem
spet preživljali prijetno popoldne. Odvijal se je tradicionalni, letos že trinajsti literarni večer z okroglo mizo.
Letošnja tema je bila Mediji za bogatejše otroštvo. Tisti,
ki ste se pri ustvarjanju za literarni in likovni natečaj še
posebej potrudili, ste prejeli pohvale in nagrade za svoje
delo iz rok gosta, novinarja POP TV, Denisa Oštirja.
V prvem delu programa smo predstavili odlomke iz vaših
literarnih prispevkov, s pomočjo vaših idej smo pripravili
igrice, ki so jih imenitno zaigrali člani dramskega krožka,
gledališkega kluba in še nekateri drugi učenci. Program
sta povezovali Anja Terglav in Natalija Golob. Z glasbenimi točkami sta prireditev popestrili glasbenici Lucija
Bogataj in Nina Kreča. Igrali pa so: Amalia Felicijan,
Matevž Križnik, Laura Jelen, Miša Filač, Anže Zajec,
Jerneja Lipovšek, Neja Weiksler, Urša Semprimožnik,
Eva Ribič, Tim Ribič Petek, Klara Hrastovec, Maruša
Žaubi, Lucija Bogataj, Lucija Dolar, Tjaša Pikel, Natalija
Stakne in Svit Lencl.
V drugem delu prireditve je stekel zanimiv in živahen
pogovor o medijih, ki nas obkrožajo in soustvarjajo
naš svet. Gost je bil navdušen nad zrelim razmišljanjem
vseh, ki ste pisali in likovno ustvarjali. Tudi sam nam je
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predstavil, kako on doživlja medije in kako gleda nanje s
stališča novinarja in staršev.
Ob tej priložnosti je izšlo glasilo Bela vrana, v katerem so
objavljeni vsi pohvaljeni in nagrajeni likovni in literarni
prispevki.
Zahvala za pripravljen program velja mentoricam Barbari Pertinač, Danici Sedeljšak in Poloni Učakar. Za
razstavo in sceno je poskrbela Marija Zagoričnik, Vanja
Govek za glasbeno podlago in glasbene točke. Za pomoč
pri organizaciji hvala Zvonki Cencelj, Jožici Pečovnik in
Mariji Završnik.
Posebej pa se zahvaljujemo mentoricam, ki so spodbujale
učence k likovnemu in literarnemu ustvarjanju, saj brez
njih ne bi bilo te prireditve: Darji Savinek, Silvi Rizmal in
Marjeti Terbovšek s podružnične šole, s centralne šole pa
Nataši Pečovnik, Stanki Tominšek Kužnik, Klavdiji Kropec, Danijeli Jeršič, Mariji Zagoričnik, Barbari Pertinač
in Poloni Učakar.

Novinar Denis Oštir s šolskimi novinarji

Hvala tudi vsem, ki ste prireditev obiskali, saj ste s
tem pokazali, da cenite literarno, likovno, glasbeno in
gledališko ustvarjalnost učencev naše šole.
VESELI ŠOLSKI PUST HRUST
Spet je bilo veselo in norčavo! Najprej vam predstavljamo maske, ki so se uvrstile na prva tri mesta po mnenju
komisije, nato pa še vse ostale po vrstnem redu oddelkov. Prepričani smo, da smo bili letos vsi zmagovalci, saj so
bile prav vse skupine izvirne in vsaka je v svojo masko vložila veliko truda.

9. a in b: NAVIJAČI DEJANA ZAVCA
z Barbaro Pertinač, Zlatko Avžner
in Gordano Kobale
Novinarji, žena, otroci veselili so se,
ker Zavec svetovni prvak ostal je.
Delgado Zavcu kos ni bil,
Dejan mu je v 5. rundi obraz razbil.
Zavec ostal je prvak,
Delgado je padel vznak.
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5. b: LETALO IN ANGLEŠKA KRALJICA s
Klavdijo Kropec in Majo Jerman
Z letalom se je k nam pripeljala angleška
kraljica, ki je bila na obisku v Sloveniji. Prišla
je skupaj s svojim spremstvom, z učenci 5. b.
Njeno visočanstvo kraljica Elizabeta je imelo
kratek govor, da pa bi vsi razumeli, kaj je
imela povedati, je bila zraven tudi prevajalka.
Kraljičini varnostniki so bili zelo strogi in so
temeljito pregledali vsakega, ki jim je prišel
na pot. Najbolj so se lotili povezovalca pustnega karnevala.

6. b: ZAPORNIKI z Natalijo Kocijan in
Barbaro Sanda
Naposled smo se le odločili, da bomo
zaporniki. Pa ne kateri koli, temveč tisti iz
Gvantaname. Na karnevalu smo se odlično
počutili. Všeč smo bili tudi komisiji, ki nam
je dodelila tretjo nagrado.

Pazite se nepridipravi,
vas že NINJA ustavi!
Skrijte se hudobneži,
saj SPIDERMAN na vas preži!
Bojte se ČAROVNICE,
začara vas v žabice.
Zdaj na gradu PRINCESKA mirno spi,
čaka PRINCA, da jo zbudi.
Ko na nebu sonce sije,
varujejo jo ANGELI in VILE,
ko pa se stemni,
VAMPIR na pomoč prileti.

1. a: PRAVLJIČNA BITJA
z Natašo Pečovnik in Bredo Čvan

Če pa kdaj je dolgčas,
odpravimo se v vas.
Tam čakajo skrivnostni EGIPČANI,
in ostali vsi vaščani,
KLOVNU se na glas smejimo
in z JELENI poletimo.
Tako se s prijatelji igramo
in radi se imamo!
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2. a: PIKE NOGAVIČKE IN PRIJATELJI
z Lejlo Jahjefendić in s Tino Golob
Pike, opice, konji in gusarji smo peli in plesali za vas:
Pika Nogavička ima rdeča lička,
nosek pa rumen, ti pa pojdeš ven!

2. b: BELE IN ČRNE VRANE
s Polono Vodičar in Tjašo Centrih
Smo bele in črne vrane, majhne in vesele.
Rade se imamo, nismo nič kaj lene.
Mamice nas hranijo, smo site in debele.
V šolo bomo kmalu šle, tam se učile, šivale in pele ter se
lepo imele.
Zimo smo pregnale, pomlad k vam poslale.
Mediji: različni mobiteli,
računalniki, televizija, revije
in tudi ljudje. Uporabljamo
jih za iskanje pomembnih
informacij in tudi za razvedrilo. Mi smo se zelo zabavali, kaj pa vi?

3. a: MEDIJI s Stanko Tominšek Kužnik in Miro Les
V izdelovanje bonbonov
smo vložili veliko dela in
truda. Skupaj smo sestavili
tudi pesmico in predstavitev
oglaševalca. Bili smo bonboni Bronhi, Kiki in Softi.
Tudi metali smo bonbone,
da so nas lahko poskusili.
Upam, da smo bili slastni.
Mislimo, da smo bili dobri,
saj smo se tudi sami poskusili.
Lucija Medvešek, 4. a

4. a: BONBONI z Danijelo Jeršič in Anjo Zahrastnik
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5. a: EKOLOŠKI OTOK EKOZABOJNIKI z Matejo Jeler
Smetnjaki – korenjaki pobirajo smetke,
v poseben koš mečejo tabletke.
Pobirajo smeti, da kaj ne zgori,
da se nesreča ne zgodi in da se vse blešči.
Pri ločevanju pomagajo vsi,
iz smeti pridelajo nove stvari.
Če je kak smetnjak tisti, ki kaj vrže v koš, je korenjak.

7. a ORLOVO GNEZDO
z Marjeto Kapus in Zlatko Bukovec
Predstavljali smo indijansko pleme Orlovo gnezdo:
resnične otroke narave, ki razumejo govor živali, vetra,
rastlin. Prinašali smo sporočilo, da našega planeta nismo
podedovali, temveč smo si ga le izposodili. No, seveda je
bilo z nami tudi nekaj kavbojev.

8. a: CASINO LAS VEGAS
s Hajdejo Brglez in Zvonko Cencelj
6. a: CVETLIČNIKI z Danico Sedeljšak, Jožico
Pečovnik in Darjo Zavolovšek

Maskirali smo se v karte in bili smo videti, kot bi pravkar
prišli iz Las Vegasa. Soglasno se strinjamo, da je bilo na
karnevalu zanimivo in zabavno!en!

Veseli vrtnarji smo zalivali svoje rožice. Drevesa na vrtu
so se zibala, čebelica in kužek sta nagajala. Kako lepo je v
cvetličnem vrtu!

8. b: TURISTI z Marijo Zagoričnik in Ano Potočnik
7. b: MUHE s Tadejo Zupanc in Mileno Piskar
Muhe nadležne brenčimo, da odženemo zimo.

Občudujemo naravo, znamenitosti, smo z vseh vetrov in
iz vseh dežel sveta. Fotografiranje je naša strast, imamo
pa čisto poseben avtobus s skrivnostnimi potniki.
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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 APRILU





torek, 12. april 2011, ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu
torek, 12. april 2011, ob 19. uri: Ekološko vrtnarjenje (predavanje Davorja Špeharja)
torek, 19. april 2011, ob 18. uri: Pravljična ura z velikonočno delavnico
23. april-7. maj 2011: Bukvarna (v počastitev svetovnega dneva knjige)
NEKATERE KNJIŢNE NOVOSTI:

ODRASLI:

MLADINA:

Jewell, L.: Ljubezen na prvi pogled

Hubery,J.: Čarovnija male vile

Green, J.: Obljuba dela dolg

Seidel, S.: Moja velika knjiga o vozilih

Kessler, K.: Mamica bom!

Moje prve besede: Kmetija

Caso, A.:Proti vetru

Corderoy, T.: Čas je za kahlico

Winterhoff, M.: Otroci kot osebnosti in ne tirani

Butler, M. C.: Najljubša kapa

Rowe, F.: 6 minut na dan

Corderoy, T.: Oh, ta raček

Zeliščarski recepti naših babic (po ljudskem izročilu)

Landa, N.: Rigajoči medved

Novak, L.: Ljubezen gre skozi ţelodec 2

Thomas, V.. Winnie mini; Winnie šaljivka

Šuler,R.: Spoznajmo Access 2010

Omahen, N.: Oh, ta kriza!

Labinowicz, E.: Izvirni Piaget

Koren, M.: Medved in miška

Šmajs, V.: Mama, rad te imam

Moroney, T.: Igra; Spim; Šola; Jaz

Spinosa,A.: Ludvik XVI.

Cleare, J.: Veliki alpinistični vzponi

Domače jedi

Mundy, R.: Velike raziskovalne odprave

Muršič,M.: Vdihi: skrivnosti samozdravljenja na del.mestu

Trivizas,E.: O miški, ki se je ţelela dotakniti zvezde

Krejan K.,T.: Pisane buče

Kravos,M.: Ta prave od pet do glave

Duckworth,J.: Mala knjiga vrednot

Helsby, G.: Glasbeni inštrumenti v orkestru

Pušenjak,M.: Moj ekovrt

Kothe,R.: Astronomija

Meves, C.: Pogum za vzgojo

Lapajne, T.: Od kod si, kruhek?

Weinreb, F.: Samozavest in depresija

Zorec, M.: Murenček in mravljice; Kobilica in polţek

Leeb, G.: Karavanke brez meja

Casalis,A.: Mišek tip: Strah me je!

Šarotar, D.: Nostalgija

McKain,K.: Zvezda sem!

DVD-ji:

Mal,V.: Ko mačke ni doma ...

Bine, čuvaj parka 1, 2

Lainšček, F.: Medo praznuje rojstni dan

Panika na vasi

Lainšček, F.: Barvice

Poslednji Mohikanec
Jelenček Niko
Hiawatha
Ivanhoe
Florjan – gasilski avto
Moč srca
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Vljudno vabljeni!

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
APRIL 2011
DATUM
1. 4.
12.00
2. 4.
16.00
9. 4.
8.00
12. 4.
11.00
12. 4.
19.00

PRIREDITEV
Košarkarska tekma
U-14 (osnovnošolci)
VRANI : PODBOČJE
Košarkarska tekma
KD VRANI : NAZARJE
ČISTILNA AKCIJA
LITERARNA URA V
NAŠEM DOMU
Predavanje
EKOLOŠKO
VRTNARJENJE

KRAJ

ORGANIZATOR

ŠD Vransko

KD Vrani Vransko

ŠD Vransko

KD Vrani Vransko

zbor pred občinsko
stavbo

Občina Vransko

Naš dom

Občinska knjiţnica
Vransko

Občinska knjiţnica
Vransko

Občinska knjiţnica
Vransko

15. 4.
17.30

Balet
GRK ZORBA

SNG Maribor
(odhod izpred ŠD
Vransko)

ZKTŠ Vransko

19. 4.
18.00

Mladinski abonma
AVENIJA Q

Šentjakobsko
gledališče Ljubljana

ZKTŠ Vransko v sodelovanju z
ZKŠT Ţalec

VREMŠČICA,
ŠKOCJANSKE JAME
POHOD PO OBČINI
VRANSKO

zbor na avtobusni
postaji Vransko
zbor pred občinsko
stavbo

april
25. 4.

PD Vransko
PD Vransko

MATERI
Daleč sva, malo besed je med nama,
komaj poznaš moje duše obraz.
Težko, veš, reči besedo je, mama,
teže še reči besedo naglas.
Misel, ki ti jo pošiljaš za mano,
najde le ravne in gladke steze.
Težko ji je, če zadene ob rano,
ko se vsa plaha dotipa do nje.
Mati, vsak mora po svoje živeti,
vsak mora sam prehoditi svoj pot.
Kar mu je dano, to mora sprejeti,
ne da bi vprašal, zakaj in od kod.

Morda ne veš, kako je včasih samotno,
morda ne veš, kako je včasih hudo,
morda ne veš, kako se včasih odsotno
duša smehlja, a ne misli na to.
Mati, sam bom vso pot prehodil.
Ne skrbi, a vseeno - pridi tedaj,
kadar bo kdo moje srce pohodil.
Dvigni ga, toplo besedo mu daj.
Kajetan Kovič
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Pustni karneval na Vranskem

