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Občinski informator je vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 30. 11. 2011. Prispevke
zbiramo do 15. 11. 2011 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

PISMA BRALCEV
Spoštovani gospod Viljem Petek!
Pri prebiranju članka ob 70. obletnici bitke na Čreti sem bila zelo razočarana, da v vseh teh letih niste ugotovili, da je
na Čreti še ena družina, katera je veliko pretrpela med drugo svetovno vojno. Če bi se oglasili na hišni številki 3, vam
bi verjetno veliko imeli za povedati. Prosim, da v naslednji številki dopolnite članek in se opravičite še živečim žrtvam
vojnega nasilja.
Lep pozdrav

Ivica Rotar in sorodniki Remic

SEJEM RABLJENE IN NOVE SMUČARSKE OPREME
ŠPORTNA DVORANA VRANSKO, 12. 11. 2011
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko bo v letošnjem letu organiziral smučarski sejem s komisijsko prodajo smučarske
opreme v prostorih ŠPORTNE DVORANE VRANSKO.
Sejem bo odprt v soboto, 12. 11. 2011, od 9.00 do 15.00.
Sejem je namenjen vsem tistim, ki bi radi prodali rabljeno smučarsko opremo, in tistim, ki bi radi kupili smučarsko opremo
ugodneje. Poleg rabljene smučarske opreme bomo imeli na sejmu tudi bogato ponudbo nove smučarske in športne opreme
po znižanih cenah.
Blago bomo prejemali v prodajo v času odprtja sejma, izdaja neprodanega blaga se bo vršila takoj po zaprtju sejma v soboto,
12. 11. 2011, od 15.00 do 16.00. Neprodano in v roku neprevzeto blago bo zavrženo.

PISARNE CENTRA ZA SOCIALNO DELO ŽALEC V
OBČINAH POLZELA, BRASLOVČE, VRANSKO, TABOR
IN PREBOLD
V ponedeljek, 3. 10. 2011, je začel Center za socialno delo Žalec, ki izvaja svoje dejavnosti v Žalcu,
Mestni trg 5, z delom tudi v preostalih petih občinah Upravne enote Žalec. Uradne ure pisarne
bodo od 8.30 do 11.30, in sicer v ponedeljek v prostorih občine Polzela, v torek v Preboldu, v sredo
na Vranskem, v četrtek v Braslovčah in v petek v Taboru. Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje socialnovarstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego, dodatek za veliko družino, denarne socialne pomoči, državne štipendije, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev, oprostitev
plačila družinskega pomočnika. Izvajali bodo tudi socialnovarstveno storitev prva socialna pomoč.
Uporabnik storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za to storitev
odloči prostovoljno. Je prva izmed socialnovarstvenih storitev uporabniku, ki pride na Center za
socialno delo. Opravi se kot samostojna storitev, kadar uporabnik išče pomoč prvič ali na centru
za socialno delo išče pomoč v novi zadevi, izvaja se v obliki usmerjenega razgovora v enem ali več
med seboj povezanih delih.

3

ZGODILO SE JE ...
OTVORITEV MALE ČISTILNE
NAPRAVE PREKOPA
V petek, 21. oktobra 2011, je v Prekopi potekala otvoritev male čistilne
naprave in prve faze kanalizacije
Čeplje, Prekopa, Stopnik. V kratkem kulturnem programu so se
predstavili učenci OŠ Vransko – Tabor, nato sta župan Franc Sušnik
in predstavnik dobavitelja strojne
opreme Roman Jurički predstavila
potek izgradnje in način delovanja
čistilne naprave. Domači župnik
Jože Turinek je opravil blagoslov,
osnovnošolka Brina Lencl, župan in
predsednik Vaškega odbora Prekopa
Ljubo Gosak pa so s prerezom traku
čistilno napravo predali namenu.
V nadaljevanju vam predstavljamo
potek operacije »Čiščenje odpadnih
voda vzhodnega dela Občine Vransko«, v okviru katere sta bili izvedeni izgradnja male čistilne naprave
Prekopa in prva faza kanalizacije za
naselja Čeplje, Prekopa in Stopnik.
V okviru operacije Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, Slavnostni prerez traku
razvojne prioritete »Razvoj regij«,
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« je nepovratnimi sredstvi je bila v višini 85 % upravičenih
Občina Vransko uspešno kandidirala na javnem pozivu stroškov sofinancirana operacija »Čiščenje odpadnih
za dodelitev namenskih sredstev Evropske unije, tj. Ev- voda vzhodnega dela Občine Vransko«.
ropskega sklada za regionalni razvoj. S pridobljenimi
Operacija »Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela
Občine Vransko« je v prvi fazi zajemala izgradnjo cca
1600 m kanalizacijskega omrežja, od tega 940 m tlačnega
kanala ф 100 in 660 m fekalnega kanala ф 200, izgradnjo
fekalnega črpališča v naselju Čeplje in male čistilne naprave Prekopa. V prvi fazi je bil zgrajen primarni del kanalizacije Čeplje-Prekopa, na katerega bo že sedaj možno
priključiti del objektov v naseljih Čeplje in Prekopa.
Mala čistilna naprava Prekopa tipa REŠETILOVS kapacitete 800 PE je mehansko biološka s tretjo stopnjo
čiščenja, in sicer z eliminacijo dušikovih spojin, fosforja
in UV-sterilizacijo. V mehanski stopnji se opravi mehansko čiščenje s sedimentacijo večjih delcev, ki potonejo na
tla z dodajanjem biopreparata kot primarno blato. Sterilizacija očiščene odpadne vode se opravlja pred iztokom iz
naprave z UV-sevanjem. Potrebno pa je poudariti, da se
v procesu čiščenja ne uporabljajo kemikalije, uporabljajo
se le biopreparati in koagulant za obarjanje fosforja.
Na osnovi izvedenih javnih naročil sta bila izbrana izvajalca del – Radok, d. o. o., Celje za izgradnjo kanalizacije
in črpališča ter Pomgrad, d. d., Murska Sobota za izgradnjo MČN Prekopa. Skupna vrednost investicije znaša
470.000,00 €.

Oblikovalci kulturnega programa
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Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ki bo predvidoma v prihodnjem tednu, bo možna priključitev objektov na javno kanalizacijo in zagon čistilne naprave.

ZGODILO SE JE ...
OBISK PREDSEDNIKA FIA JEANA TODTA V
SLOVENIJI
Na povabilo predsednika AMZS dr. Danijela Starmana je
6. in 7. oktobra AMZS obiskal predsednik Mednarodne
avtomobilistične zveze FIA Jean Todt. To je bil njegov
prvi uradni obisk AMZS po njegovi izvolitvi decembra
2009. FIA je krovna organizacija, ki združuje 227 nacionalnih avtomobilističnih in športnih organizacij iz
132 držav sveta. FIA je v letih pod vodstvom Jeana Todta
ogromno časa in denarja posvetila področju varnosti v
cestnem prometu.
AMZS je za predsednika FIA pripravila pester program,
ki je Jeana Todta vodil od sprejema pri ljubljanskem
županu Zoranu Jankoviću in predstavitve dejavnosti
AMZS v Centru varne vožnje na Vranskem do sprejema
pri predsedniku države dr. Danilu Türku. Jean Todt je svoj
obisk v Sloveniji zaključil z obiskom pri družbi Akrapovič
v Ivančni Gorici. Jean Todt je ob slovesu pohvalil ekipo
AMZS in izrazil navdušenje, saj je AMZS z organizacijo
presegla njegova pričakovanja tako v vsebinskem kot organizacijskem smislu. Pohvalil je tudi izjemno sodoben
objekt na Vranskem, kjer so mu predstavniki AMZS
predstavili vsa področja svojega delovanja, s poudarkom
na preventivi in vzgoji v cestnem prometu. Prizadevanjem AMZS je dodal željo, da se na področju preventive še
bolj posveti ozaveščanju o (ne)uporabi mobilnega telefona in navigacijskih naprav. Predsednik AMZS dr. Danijel
Starman, ki je obenem podpredsednik FIA za mobilnost,

je Jeanu Todtu predstavil tudi predloge za ocenjevanje
centrov varne vožnje in njihovih programov z zvezdicami (1-5) ter program Fair play v športu in v prometu ter
izobraževanje športnih trenerjev v Centru varne vožnje
na Vranskem. Izrazil je upanje, da bodo imele pobude
tudi mednarodni odmev. Na Vranskem se je srečanja z
Jeanom Todtom udeležil tudi župan Franc Sušnik.
TT

Jean Todt na Vranskem

Kozolec in skulptura kmeta na vrtu
Osetove hiše zasijala v novi podobi
V zadnjih dneh meseca septembra sta bila obnovljena
kozolec in skulptura kmeta na vrtu »Osetove« hiše. Po
naročilu Kmetijske zadruge Vransko, z. o. o., sta kozolec obnovila in s skodlami (šinkli) prekrila Ivan in Milan
Punčoh s Črete. Prepleskanje skulpture kmeta je naročila
Občina Vransko, izvedla pa Energetika Vransko, d. o. o.
Veseli smo, da se tako stara rokodelska spretnost, kot je
skodlarstvo, še naprej ohranja v naši občini.

Kmet med prenovo
desno: Kmet v novi podobi
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ZGODILO SE JE ...
Pisarna Centra za socialno delo Žalec
tudi na Vranskem
V sredo, 5. oktobra 2011, je svoja vrata prvič odprla
pisarna Centra za socialno delo Žalec na Vranskem.
Uradne ure pisarne na Vranskem bodo vsako sredo od
8.30 do 11.30.
Upravičenci lahko vlagajo vloge za naslednje socialnovarstvene dajatve: otroški dodatek, dodatek za nego,
dodatek za veliko družino, denarne socialne pomoči,
državne štipendije, oprostitve plačil socialnovarstvenih
storitev, oprostitev plačila družinskega pomočnika. Izvajali pa bodo tudi socialnovarstveno storitev prva socialna
pomoč.

Uslužbenki CSD

POTEPALI SMO SE PO BELI KRAJINI
Občina Vransko je za vse udeležence spomladanske
čistilne akcije pripravila strokovno ekskurzijo v Belo
krajino. V deželi belih brez, vinogradov in reke Kolpe
smo si najprej ogledali Belokranjski muzej v Metliki, pot
nas je nato vodila v Črnomelj, kjer smo si ogledali staro
mestno jedro. Obiskali smo Krajinski park Lahinja, kjer
smo videli, kako je nekoč izgledala tipična belokranjska
vas. Potepanje po skrajnem jugovzhodu Slovenije smo
zaključili na domačiji v Adlešičih, kjer so nam domači
prikazali, kako se prideluje lan, kako se izdelajo znamenite belokranjske pisanice, ogledali pa smo si tudi
družinsko zbirko belokranjskih narodnih vezenin.
Belokranjska hiša

Udeleženci izleta v Belo krajino

ZAKLJUČENA SANACIJA PLAZU NA BRCAH
Zaključena je sanacija plazu pod cesto na Brcah. Plaz
pod cesto se je sprožil v neurju septembra lani in vse od
takrat je bila cesta zaprta za tovorni promet. Na podlagi
izvedenega javnega naročila je sanacijo izvedel Mirko
Razboršek, s. p., iz Zaplanine.

Sanirani plaz Brce
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ZGODILO SE JE ...
SABINA Z REPASAŽEM MED NAJBOLJŠIMI
Devetčlanska slovenska reprezentanca se je 15. in 16. oktobra
2011 udeležila svetovnega prvenstva v borilni veščini v jujitsu v Kolumbiji in ponovno potrdila, da slovenski športniki
v tej borilni veščini spadajo v sam svetovni vrh.

Reprezentanca Slovenije prihaja domov z osvojeno bronasto
kolajno, tremi petimi in enim devetim mestom, kar je vsekakor za tako malo številčno reprezentanco odličen rezultat.
Vsi tekmovalci si zaslužijo iskrene čestitke.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli prispevali in tako omogočili Sabini in reprezentanci udeležbo na
tem svetovnem prvenstvu v oddaljeni Kolumbiji. Sabinina
zahvala posebej velja Občini Vransko, podjetju Brglez, s. p.,
Vransko, Muzeju motociklov Vransko in SVAMZ Vransko,
Gostišču Darja Vransko, Dolar Jožetu, s. p., iz Stopnika in
Dobnik Roku, s. p., iz Čepelj, Petri Melanšek, d. o. o., VIVAPEN Celje, Petru Hadolinu, s. p., iz Latkove vasi, Klemnu
Felicijanu, s. p., iz Brodov in seveda trenerjem in sparing
partnerjem iz kluba Aljesan iz Šempetra v Savinjski dolini
ter vsem navijačem za pozitivne komentarje in s tem veliko
moralno podporo pred, med in po tekmi. Brez vseh vas nam
to ne bi uspelo.
Albert Predovnik

Slovenska ekipa v Kolumbiji

Drugi dan tekmovanja je na tatami stopila Sabina Predovnik
in ponovno dokazala, da je najboljša takrat, ko je najtežje. V
prvem kolu je dokaj nesrečno izgubila s tekmovalko iz Francije. Skoraj celotno borbo je Sabina vodila, tik pred koncem
pa je zaradi padca koncentracije skoraj dobljeno borbo izgubila.
V repasažu je z rezultatom 21 proti 5 gladko premagala
domačo – kolumbijsko tekmovalko in se uvrstila v borbo za
3. mesto. V borbi za 3. mesto ji je nasproti stala tekmovalka
iz Nemčije, ki je znana kot dokaj neugodna nasprotnica. Bila
je izredno hitra v prvem delu, to je v karateju, vendar jo je Sabina tu učinkovito ustavila. S hitrimi akcijami v prvem delu,
z odločno borbo v drugem, to je v judu, in tretjem, v aikidu,
je Sabina na koncu visoko premagala tekmovalko Nemčije z
rezultatom 22 proti 16 in se tako uvrstila na odlično 3. mesto
ter edina osvojila medaljo za reprezentanco Slovenije.
LIČKANJE KORUZE V BRODEH
Sosedje v naselju Brode – Tršca smo se odločili, da obudimo enega od starih običajev, ki na žalost tone v pozabo, to je ličkanje koruze.

Sabina Predovnik ponovno na zmagovalnih stopničkah

Veselimo se teh druženj, ki jih še kako potrebujemo v tem
hitrem tempu našega vsakdanjika.
Tonča Ocvirk

Pri Zajčevih, po domače ‘’Grilovih’’, nas je konec septembra čakal
pod kozolcem velik kup koruze. Večina odraslih in otroci smo
ličkali koruzo. Moški pa so oličkano koruzo vezali, kajti na koncu
se je koruza obesila na lesene late v kozolcu. Da je bilo ličkanje
bolj zabavno, so nas v kupu koruze čakala presenečenja (sladkarije, pijača …) Po nekajurnem ličkanju smo se usedli za bogato
obloženo mizo s kmečkimi dobrotami. Večer so nam popestrile
pesmi Lojzeta Slaka.
V naselju Brode – Tršca se skozi celo leto nekaj dogaja. Poleti smo
pripravili turnir v odbojki in namiznem tenisu. Marsikateri lep
vikend izkoristimo za piknik ali izlet v hribe.
Posebej ponosni smo na običaj ‘’ofiranje’’, ki ga pripravimo na
predvečer slavljenčevega dneva. Postavimo smrekico ali posadimo lipo. Dogajanje popestrimo s šaljivim programom in
zanimivimi darili. Pozno v noč se vrtimo ob zvokih frajtonarice.
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ZGODILO SE JE ...
Družba Butan plin za varnost otrok v
Savinjski regiji
V mesecu oktobru je potekala akcija družbe Butan
plin, v sklopu katere je obiskala več kot 40 slovenskih
osnovnih šol in vrtcev ter jim razdelila več kot 3.000
odsevnih teles. Med drugimi so predstavniki družbe
obiskali tudi Savinjsko regijo, ki statistično beleži eno
najvišjih stopenj prometnih nesreč, zato je poučevanje
otrok o varnosti v prometu ključnega pomena. Obiskali smo otroke OŠ Vransko - Tabor in OŠ Braslovče ter
skupno podelili več kot 390 odsevnih teles ter s tem
naredili korak k večji varnosti najmlajših udeležencev
v prometu. Akcija, ki je potekala v sklopu tedna otroka, je zajela tudi II. OŠ Celje in OŠ Dramlje.
Učenci OŠ Vransko - Tabor in OŠ Braslovče so bili nad
novimi kresničkami in zvezki navdušeni. Na pomen prometne varnosti v tej regiji pa opozarjajo tudi na Policijski
postaji Žalec, kjer so v prvem polletju 2011 zabeležili
214 prometnih nesreč, kar je le nekaj več kot lani. Savinjska regija tako ostaja ena izmed regij s slabšo prometno
varnostjo v Sloveniji. Pomočnik komandirja Policijske
postaje Žalec, Boris Čater, ostaja pozitiven: »Statistično
je število prometnih nesreč enako kot lani, je pa spodbudno dejstvo, da so v upadu prometne nesreče s hudimi
telesnimi poškodbami. Na srečo v zadnjem obdobju tudi
niso beležili prometnih nesreč otrok, na poti v šolo oziroma domov. S šolami in vrtci žalski policisti redno sode-

lujejo. Vodje policijskih okolišev in drugi policisti sodelujejo na sestankih v šolah ter jim svetujejo in pomagajo
pri dvigu nivoja znanja s področja prometne varnosti.
Skrbijo tudi za varno udeležbo otrok v cestnem prometu.
Prav tako z otroki sodelujejo na terenu. Zaskrbljujoče
pa je dejstvo, da je v prometu, na območju Žalca in okolice, še vedno preveč alkoholiziranih voznikov tudi med
povzročitelji prometnih nesreč. Visoke so tudi stopnje
alkoholiziranosti.«
Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin,
pozdravlja akcijo, ki poteka že od leta 2008: »V štirih
letih smo skupno donirali že več kot 5700 odsevnih teles,
ki so ključni pri zagotavljanju varnosti otrok v prometu.
Zahvale šol, ki jih prejmemo vsako leto, potrjujejo, da
je skrb za varnost naših najmlajših več kot dobrodošla,
zaradi česar bomo s projektom družbene odgovornosti
nadaljevali tudi v prihodnje.«
Na problematiko varnosti na naših cestah opozarja tudi
vseslovenska akcija Pešec, ki se izvaja pod okriljem
Javne agencije RS za varnost prometa in ki jo podpira
tudi družba Butan plin. Akcija se je tokrat izvajala v okviru tedna otroka, ki je potekal od 3. do 10. oktobra, in
je opozarjala voznike na prisotnost otrok v prometu, ki
so najbolj ogrožena skupina na naših cestah.
Vanja Žižmond

NA VRANSKEM JE DONELA
NARODNO-ZABAVNA GLASBA
Predzadnji petek v oktobru je Vransko preplavil zvok
narodno-zabavne glasbe. Na prvem koncertu glasbenega
abonmaja so se predstavili ansambli, ki krasijo koledar
narodno-zabavne glasbe 2012. V več kot dve uri dolgem
koncertu so se predstavili Igor in Zlati zvoki, Modrijani,
Okrogli muzikantje, Štirje kovači, Ansambel Mira Klinca, Alpski kvintet, Ansambel Braneta Klavžarja, Ansambel Robija Zupana, Ansambel Roka Žlindre in Alfi Nipič.
Program sta povezovala Klobasekov Pepi in Maja Šturm.
Zaradi nepredvidenih dogodkov so se opravičili Prifarski muzikanti in člani Ansambla Nagelj. Muzikanti so
pričarali čudovito vzdušje in navdušili številne obiskovalce.

Štirje kovači
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Ansambel Braneta Klavžarja

Modrijani

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. oktober 2011
VSEBINA

Številka 12/2011
AKTI OBČINE

AKTI OBČINE

1. Letni program športa v Občini Vransko za leto
2012

1. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto
2012

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta občine Vransko
(Uradni list RS št. 17/10 in 53/10 ) in 7. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine
Vransko na 6. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel

2. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto
2012

LETNI PROGRAM
športa v Občini Vransko za leto 2012

RAZPISI
3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
programa športa v Občini Vransko 2012
4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2012

letnega
kulturnih

5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno
varstvenih programov in programov drugih društev
na območju Občine Vransko v letu 2012
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

Občina Vransko bo v letu 2012 na podlagi sprejetega
proračuna, namenila skupaj 88.728,00 € za izvedbo
letnega programa športa v občini Vransko.
Skupaj zagotovljena sredstva za šport se bodo v okviru
proračunskih postavk namenila za naslednje namene:
1. Vzdrževanje zunanjih športnih objektov v skupni
višini 3.400,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
vzdrževanja zunanjih športnih igrišč pri Osnovni šoli
Vransko, vrtcu in športni dvorani. Sredstva so
namenjena za pokrivanje stroškov košnje trave,
namakanja igrišč, električne energije za razsvetljavo in
za intervencije zaradi nepredvidenih okvar na športnih
objektih in napravah
2. Športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ
Osnovna šola Vransko - Tabor 4.250,00 €:
- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov
profesorja športne vzgoje in financiranje športnih
tekmovanj ter projektov Zlati sonček in Krpan. Ta
sredstva se zavodu dodelijo neposredno na podlagi
sprejetega proračuna in podpisane letne pogodbe
3. Dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 €:
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi
izvedenega javnega razpisa namenjala za dejavnosti
in nakup opreme športnih društev in klubov ter za
druge izvajalce športnih programov v občini, ki lahko
na javnem razpisu kandidirajo na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini
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Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo financirala
naslednja vsebina športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami

6. Investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin
in objektov v skupni višini 10.200,00 €, in sicer za
naslednje namene
- 8.500,00 € za nujna vzdrževalna dela na športni
dvorani Vransko
- 1.700,00 € za nujna vzdrževalna dela na zunanjih
športnih površinah
Številka: 671/2011
Vransko, 4. 10. 2011

– kakovostni šport
– vrhunski šport

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

– športna rekreacija
– šport invalidov
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
– delovanje športnih društev in občinske športne
zveze
– športne prireditve
– športni objekti

2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2012
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in
56/08) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 17/10 in 53/10), je Občinski svet Občine Vransko
na 6. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel

– informacijski sistem na področju športa
– priznanja športnikom in športnim delavcem
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na
točkovni sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi
izvajalci športnih programov bo župan sklenil pogodbe,
ki bodo natančno opredeljevale namensko porabo
proračunskih sredstev.
4. Upravljanje, čiščenje in obratovalne
Športne dvorane Vransko za izvajanje
programov, šolskih in izvenšolskih
aktivnosti v skupni višini 34.261,00 €, in
naslednje namene:

stroške
športnih
športnih
sicer za

- 27.461,00 € za plače upravitelja in rediteljev v
Športni dvorani Vransko
- 6.800,00 € za pokrivanje obratovalnih stroškov
Športne dvorane Vransko (čiščenje, energija,
komunalne storitve, pregledi športne in ostale
opreme v dvorani)
5. Ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 €
- planirana sredstva v okviru proračuna za leto
2012 so namenjena pokritju stroškov drugega
splošnega materiala in storitev, ki niso
opredeljena v predhodnih točkah, niso predmet
javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni mogoče
natančneje definirati;

LETNI PROGRAM
kulture v Občini Vransko za leto 2012
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2012
opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se
sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi
občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev
predvidenih v občinskem proračunu.
2.
V proračunu Občine Vransko za leto 2012 so sredstva
za kulturo namenjena za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih
organizacij,
– sofinanciranje javnih zavodov,
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in
prireditev občinskega pomena,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo, namenjeno
za kulturno dejavnost.
3.
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega
programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne
vsebine:
– dejavnosti in projekti (prireditve, predstave,
ustvarjalne delavnice) kulturnih društev in drugih
neprofitnih organizacij,
– knjižnična in muzejska dejavnost,
– gledališka, plesna, glasbena dejavnost in programi
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abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve,
kulturni praznik, pustni karneval, praznik dela, občinski
praznik , dan državnosti, dan samostojnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
- vzdrževanje, obnova in investicije v kulturne
infrastrukture.
Za financiranje navedenih
126.600,00 € kot sledi:

vsebin

je namenjenih

1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….
………………………………………………………850,00 €

JAVNI RAZPISI
3. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Vransko 2012
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Vransko (Ur. list 14/2010)
Občina Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Vransko 2012

2. 08026 Schwentnerjeva hiša….. …...……..30.000,00 €

1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa:

3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec………….
……………………………………………...…...36.226,00 €

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa
športa v Občini Vransko.

4. 08028 Ljubiteljska kultura ……………..…...6.273,00 €

Ciljna skupina javnega razpisa so:

5. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Izpostava Žalec……………………………..…….391,00 €

- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini.

6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma
Vransko……………………………………….....1.700,00 €

2. Namen in cilj javnega razpisa:

7. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine –
gasilski muzej……………………………………8.750,00 €

A) Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v
nadaljevanju: vsebine):

8. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode
– del………………………………………….…24.596,00 €

- interesna športna vzgoja otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
zunaj obveznega izobraževalnega programa,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov.

9. 08020 Prireditve ob državnih praznikih …..5.950,00 €
10. 080021 Ostale občinske prireditve……...11.900,00 €
Skupaj: 126.600,00 €
4.
Delitev sredstev predvidenih za sofinanciranje redne
dejavnosti in projektov iz 3. točke Letnega programa
kulture pod zaporedno številko 4 - Ljubiteljska kultura,
bo potekala na podlagi prijav na razpis za sofinanciranje
kulturnih dejavnosti.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se
lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina
financira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je
neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago
za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka
102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo.
Št.: 610/2011
Vransko, 4. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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B) Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne
naloge (v nadaljevanju: naloge):
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev in občinske športne
zveze,
- športne prireditve,
- športni objekti,
- informacijski sistem na področju športa,
- priznanja športnikom in športnim delavcem.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
javnega razpisa
- za dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 EUR
4. Objava javnega razpisa
Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko,
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v
Občinskem informatorju.
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5. Rok in način za oddajo vlog
Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je
28. 11. 2011, do 12. ure, osebno ali priporočeno po
pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
6. Datum odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno 29. 11. 2011 v prostorih
Občine Vransko.

- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske
populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu
kulture v Občini Vransko za leto 2012 presega vzgojno
izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
ter vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.

7. Izid javnega razpisa

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
javnega razpisa

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo
predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2012
namenjeno 6.237,00 €.

8. Informacije

4. Objava javnega razpisa

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter
na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko,
spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si) in v
Občinskem informatorju.

Št.: 4302-01/2011-01
Vransko, 28. 10. 2011

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevnih dokumentov je
28. 11. 2011 do 12. ure, osebno ali priporočeno po
pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Javni razpis za sofinanciranje
dejavnosti v Občini Vransko za leto 2012

5. Rok in način za oddajo vlog

6. Datum odpiranje vlog

kulturnih

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Vransko (Ur. list 14/2010) Občina
Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Vransko za leto 2012
1. Predmet in ciljna skupina javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov ljubiteljske kulture:
- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna
glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.

Odpiranje vlog bo izvedeno 29. 11. 2011 ob 12.00 v
prostorih Občine Vransko.
7. Izid javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje 45 dni po datumu, ki je določen za
predložitev vlog.
8. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani
vlagatelji vsak delavnik v tajništvu Občine Vransko ter
na spletni strani Občine Vransko (www.vransko.si). Vse
dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v pisarni
Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.
Št.: 4302-02/2011-01
Vransko, 28. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Namen in cilj javnega razpisa
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo
naslednje vsebine:
- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih
društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost
drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno
dejavnost,

5. Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev na
območju Občine Vransko v letu 2012
Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju socialno
varstvenih programov in programov drugih društev na
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območju Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 14/10) razpisuje
Občina Vransko
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialno varstvenih programov in
programov drugih društev na območju Občine
Vransko v letu 2012
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz
proračuna Občine Vransko za izvajanje nalog na
področju socialnega varstva in programov drugih
društev, organizacij in zvez za leto 2012.
Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v
Odloku o proračunu občine Vransko za leto 2012
zagotovila 7.650,00 EUR:
- proračunska postavka - sofinanciranje programov
humanitarnih društev 3.400,00 EUR
- proračunska postavka - sofinanciranje letovanja
socialno in zdravstveno ogroženih otrok 1.275,00 EUR
- proračunska postavka - socialno varstvo drugih
ranljivih skupin in programi drugih posebnih skupin
2.125,00 EUR

Številka 12/2011 – 28. 10. 2011
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in
vzgoje;
- organiziranje
generacijami;

prostovoljnega

dela

z

vsemi

- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo
programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in
ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav,
športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma,
požarnega varstva in se njihova dejavnost ne
sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi
posredovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s
prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine
Vransko, Vransko 59, ali na spletni strani
www.vransko.si);
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vransko
oz. da delujejo tudi na območju Občine Vransko in
odločbo o registraciji društva;

- proračunska postavka - programi veteranskih
organizacij 850,00 EUR.

- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011, če je
program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna
v letu 2011, potrjeno na ustreznem organu društva;

2. Na razpisu lahko sodelujejo:

- davčno številko in številko transakcijskega računa;

- organizacije za samopomoč in dobrodelne
organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali
verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne
stiske in težave občanov;

- program dela in finančni načrt za leto 2012;

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov
Občine Vransko;
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in
zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju
sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja
kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje
Občine Vransko oziroma na njene občane.
3. V letu 2012 bo Občina Vransko sofinancirala
naslednje naloge in programe:

- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu,
podatke o številu članov društva, seznam članov z
območja Občine Vransko ter podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji
posredovati naslednje podatke:
- popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma
projekta;
- opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno
akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki
akcije, s prikazom posameznih stroškov;
- finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po
posameznih elementih ter vire financiranja;
- časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati
razpisanemu področju, ne pa drugim področjem
delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v
obravnavo.

- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih
društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva;

5. Merila za dodelitev sredstev:

- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok;

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine
Vransko oziroma je program dejavnosti zastavljen tako,
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- popolna dokumentacija - pogoj;
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da organizacija vključuje v program člane iz Občine
Vransko;
- vključenost članov iz Občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja,
sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na
različnih področjih...).
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih
dokumentov je 28. 11. 2011 do 12. ure osebno ali s
priporočeno pošto na naslov: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za programe socialnega
varstva in programe drugih društev 2012« z navedbo
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo izvedeno dne 28. 11. 2011 v sejni
sobi Občine Vransko in ne bo javno.
8. Postopek in izid javnega razpisa
Strokovna komisija , ki jo za ta razpis imenuje župan, po
zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele
na razpis in opravi vsa potrebna dejanja, določena s
Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove
predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se
zavržejo. Na predlog komisije direktor občinske uprave
s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na
razpis najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog. Po preteku pritožbenega
roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o
sofinanciranju.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobite pri Jadranki Kramar, tel. (03) 703 28 15 ali
jadranka.kramar@vransko.si.
Številka: 4302-03/2011-02
Vransko, 28. 10. 2011
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
6. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 4. 10. 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 (od 19.15 dalje), Aleksander Reberšek,
Ana Bogataj, Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Juhart, Jože Matko, Janez Lencl, Justin Sedeljšak,
Marjan Pečovnik;
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik
- Občina Vransko: Franc Sušnik – župan, Jadranka
Kramar - direktorica občinske uprave
- ostali prisotni:
- JKP Žalec- Matjaž Zakonjšek, direktor in Igor Glušič,
tehnični direktor
- ZKTŠ Vransko- Suzana Felicijan Bratož, direktorica
- predstavniki medijev: VTV
Opr. odsotni: OŠ Vransko - Tabor; Majda Pikl,
ravnateljica.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Župan predlaga razširitev dnevnega reda kot sledi:
- da se za 6. točko Dnevnega reda se doda nova 7.
točka, ki se glasi: 7. Sklep o izdaji soglasja k
imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice
Žalec ,
- da se predlagana 9. točka Dnevnega reda razširi z
odločanjem o dodatni točki 4: Potrditev pravnega posla
za nakup nepremičnine parc. 136/2 in 138/2 k.o.
Vransko.
- ostale točke predloga Dnevnega reda 5. redne seje se
ustrezno preštevilčijo.
Odpre razpravo o predlogu. Prijave k razpravi ni bilo,
zato sledi glasovanje o predlogih razširitve dnevnega
reda:
- o predlogu sklepa razširitve dnevnega reda za novo 7.
točko: 10 glasov ZA
- o predlogu razširitve tč. 9.4. glasovanje: 10 glasov ZA
- o potrditvi dnevnega reda v celoti: 10 glasov ZA
Sklep št. 83
Sprejme se naslednji dnevni red 6. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne
seje z dne 21.6.2011
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko
za obdobje 1.1. do 30.6.2011
4. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
6. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
7. Sklep o izdaji soglasja k imenovanju direktorice
Medobčinske splošne knjižnice Žalec
8. Obravnava in sprejem Letnega programa kulture
9. Obravnava in sprejem Letnega programa športa
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10. Premoženjsko pravne zadeve
11. Ureditev ceste v Prekopi
12. Tekoče zadeve
- obravnava vloge Folklornega društva Vransko
13. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne
seje z dne 21.6.2011
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato sledi glasovanje za
potrditev: 10 glasov ZA
Sklep št. 84
Potrdi se zapisnik 6. izredne z dne 21.6.2011 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
I. Nataša Juhart:
poda dodatno obrazložitev vložene pisne pobude,
sprejete na zboru vaščanov Brode dne 9.9.2011 , ki se
glasi: »krajani od Občine Vransko, AMZS d.d. kot
lastnika in kot nosilca dejavnosti na Centru varne vožnje
in DARS-a d.d. zahtevamo takojšnje ukrepanje:
zahtevamo izgradnjo kvalitetne in zadostne protihrupne
zaščite, ki nas bo zaščitila pred hrupom iz Centra varne
vožnje Vransko in Avtocestnega odseka Arja vasVransko. Pričakujemo, da bo zadostna in kvalitetna
zaščita pred hrupom izvedena do 1. maja 2012.
Zahtevamo tudi, da se do naših zahtev opredeli
Občinski svet Občine Vransko na svoji prvi seji in jih
potrdi«.
Glasovanje o opredelitvi do pobude: 10 glasov ZA
Sklep št. 85
Občinski svet podpira pobudo vaščanov Brodov z
dne 9.9.2011. Sprejeta pobuda se posreduje AMZS
d.d. in DARS d.d..
II. vložene nove pobude in postavljena vprašanja ( na
vprašanja je odgovarjal župan)
1. Vladimir Rančigaj: da se na vpadnici v Vransko
postavi prometni znak omejitev hitrosti 50/uro in iz
Kavarne na glavno cesto prometni znak stop;
Župan: pobuda se odstopi v obravnavo in odločanje
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. Bogataj Ana: veliko travnato igrišče na Vidmu je
zaklenjeno za občane, zakaj? Župan: pritožbe zaradi
sprehajanja psov (in posledične nečistoče), vožnje s
kolesi in motorji po igrišču, kupov smeti (steklenice,
plastenke) ipd. so bile podane tako s strani OŠ
Vransko-Tabor, Vrtca, in
NK Vransko, ki igrišče
uporabljajo za izvajanje svojih dejavnosti; ker pisna
zaprosila, opozorila in napisi niso zalegli, je bilo žal
potrebno sprejeti ukrep, ki fizično onemogoča uporabo
površin nevestnim obiskovalcem.
Vprašanje bo odstopljeno Nogometnemu klubu
Vransko.
3. Urankar Nataša
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- kdaj bodo kmetje dobili izplačilo subvencij?
Župan: denarja ni, zato izplačilo subvencij ni bilo
mogoče; če bo realiziran kakšen izmed predvidenih
prihodkov, bo temu sledila tudi realizacija poplačil
zapadlih obveznosti.
- kako je z ureditvijo ceste Šmit Vinko, Zahomce?
Župan: občina je zagotovila prevoz in dobavo 20 m3
materiala, urediti dovozno cesto do lastnega
stanovanjskega
objekta
vključno
z
ureditvijo
odvodnjavanja (vgradnja kanalov) pa si je dolžan g.
Šmit sam;
4. Jože Matko:
- kdaj se bo pričela urejati cesta iz Tešove v Brode in
kdaj bodo sanirane udarne jame na cesti VranskoTešova in postavljena varovalna ograja?
Župan: lastniki zemljišč niso podali soglasja za ureditev
odvodnjavanja na cesti Tešova-Brode, zato je cesta
zaprta; brez tega ni smiselno pristopiti h kakršnim koli
delom; sanacija se bo izvedla, ko bodo pridobljena
soglasja lastnikov za odvod vode. Prav danes pa je bil
opravljen ogled na cesti Vransko-Tešova in v večjem
obsegu se bo cesta v tem mesecu sanirala;
5. Justin Sedeljšak
- kako potekajo aktivnosti za ureditev ceste Prapreče?
Župan: Od jutri se izteče rok za zbiranje ponudb po
javnem razpisu, če bo Služba vlade za lokalno
samoupravo
in
regionalni
razvoj
pravočasno
posredovala pogodbo bodo, dela izvedena še v tem
letu.
6. Anton Homšak
- kdaj bo izvedena sanacija mostu na Ločici?
Župan: Predvidevam, da bomo zaradi nizke realizacije
prihodkov sanacijo mostu črtati iz letnega plana.
7. Reberšek Aleksander:
- ali je Občina Vransko glede na visoko zadolženosti
počrpala vsa možna razpoložljiva sredstva na javnih
razpisih za financiranje izgradnje večnamenske športne
dvorane Vrana Vransko?
Župan: Da, počrpali smo vse
sofinanciranje VŠD s strani države.

možne

vire

za

8. Nataša Juhart
- ali smo dobili kakšen odgovor v zvezi z odstranitvijo
stožca ob cesti na poligon in ali se bo še kaj mulčilo
pred snegom?
Župan: Občina zapisnika še ni prejela, oziroma ni
podpisan; glede mulčenja pa predlagam da, se
dogovorite v vasi, ali se seka ali ne (obstajajo nasprotni
interesi zaradi zaščite pred hrupom)
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Ad3: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Vransko za leto 2011

predstavitev odloka je v sredo 19.10.2011 ob 16. uri
v Inovacijskem centru Vransko.

Obrazložitev Poročila o izvrševanju proračuna za 1.
polletje 2011 poda župan. Realizacija prihodkov dosega
vsega 30 % planiranih. Višjo realizacijo na prihodkovni
strani se pričakuje v 2. polletju, delno iz naslova
najemnin za grobove in 2. polovice vplačil nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča ter nekaj sredstev iz
razpisa program LAS za avtobusne postaje in mrliško
vežico; zaradi težav s pridobivanjem ustreznih dovoljenj
tudi niso realizirani planirani prihodki iz naslova
komunalnih prispevkov. Na odhodkovni strani izpostavi
sanacijo treh plazov. Pove, da je situacija zahtevna in
da bo potrebno kratkoročno znižati odhodke posrednim
proračunskim uporabnikom za 15 % ter napove
rebalans proračuna za leto 2011.

Ad5: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec.

Nato odpre razpravo, v kateri predsednik NO opozori,
da indeksi ne smejo biti prek 100 glede na
sprejet/veljaven plan. Drugih pripomb in vprašanj ni bilo.
Sklep št. 86
Občinski svet se je seznanil s predloženim
Poročilom o izvrševanju proračuna občine Vransko
za leto 2011.
Ad4: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in
Žalec
Uvodno besedo poda župan , ki predlaga, da se najprej
opravi predstavitev in 1. branje obeh predlogov odlokov.
Predlaga sprejem odlokov v 1. branju in posredovanje
odlokov v javno obravnavo od 10.10. do vključno
10.10.2011 in javno predstavitev odlokov dne
19.10.2011, s čemer so se prisotni strinjali.
Nato preda besedo direktorju JKP Matjažu Zakonjšku,
le ta pa Igorju Glušiču, ki v nadaljevanju podrobno
predstavi razloge za sprejem novih aktov, kakor tudi
posamezne vsebinske poudarke. Pove tudi, da so bile
že v času objave gradiva podane pripombe s strani NO
Občine Vransko in Skupna medobčinska inšpekcija,
redarstvo in varstvo okolja – Velenje. Predlagana
odloka morajo v enakem besedilu sprejeti občinski sveti
vseh 6-ih občin.
Župan odpre razpravo, v kateri sta sodelovala:
- Janez Lencl, ki je podprl predlagano proceduro in
sprejem tako važnih odlokov po normalnem postopku,
kakor tudi javno predstavitev, na kateri bodo občani
lahko dobili odgovore na morebitna vprašanja in
- Justin Sedeljšak, ki meni, da se mora NO aktivno
vključiti v obravnavo ter podati pripombe;
Po razpravi sledi glasovanje o predlogu sklepa:
-za sprejem odloka v 1. branju ter posredovanju v javno
obravnavo: 11 glasov ZA
Sklep št. 87
Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
in Žalec v 1. branju. Predlog odloka se posreduje v
javno obravnavo na krajevno običajen način od
vključno 10.10.2011 do 30.10.2011. Javna

Obrazložitev
glasovanje:

ista

kot

pri

predhodni

točki.

Sledi

- za sprejem odloka v 1. branju ter posredovanju v
javno obravnavo: 11 glasov ZA
Sklep št. 88
Sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor,
Vransko in Žalec v 1. branju. Predlog odloka se
posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen
način od vključno 10.10.2011 do 30.10.2011. Javna
predstavitev odloka je v sredo 19.10.2011 ob 16. uri
v Inovacijskem centru Vransko.
Ad6: Odlok o spremembi Odloka o ureditvi statusa,
upravljanja in organizacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec d.o.o.
Uvodno obrazložitev poda župan in občinski svet
seznani, da je skupščina Javnega komunalnega
podjetja predlog preimenovanja podjetja in novo
celostno grafično podobo sprejela ter da bo potrebno
ob pozitivni odločitvi občinskega sveta zaradi te
spremembe odločati o predlogu sklepa za sprejem
uvodoma navedenega odloka.
Za podrobno
predstavitev predloga preda besedo direktorju Matjažu
Zakonjšku, ki je podrobneje obrazložil predlog. Sledi
razprava, v kateri je sodeloval Justin Sedeljšak.
Župan v nadaljevanju občinskemu svetu predlaga
glasovanje o sledečih predlogih sklepov:
- za sprejem odloka po hitrem postopku: 10 glasov ZA
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: glasovanje
10 ZA
Sklep št. 89
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se
predlagani odlok sprejme po hitrem postopku.
Sklep št. 90
Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o ureditvi
statusa, upravljanja in organizacije Javnega
komunalnega podjetja Žalec d.o.o. v predloženem
besedilu.
Ad7: Soglasje k imenovanju direktorica MSK
Obrazložitev točke poda župan.. Razprave ni bilo.
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa : 11 glasov
ZA
Sklep št. 91
Občinski svet daje soglasje k imenovanju
direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
Jolandi Železnik, Kasaze 106, 3301 Petrovče.

8|S tr a n

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad8: Obravnava in sprejem letnega programa
kulture v Občini Vransko za leto 2012
Obrazložitev predloga letnega programa kulture poda
župan, ki pove, da je v predlogu že upoštevano znižanje
razpoložljivih finančnih sredstev za 15 % glede na leto
2011. Sprejet letni program je osnova za izvedbo
javnega razpisa za pridobitev sredstev uporabnikov s
področja kulture za leto 2012, ki jim bo v proračunu
2012 za sofinanciranje društev in drugih neprofitnih
organizacij, sofinanciranju javnih zavodov s področja
kulture, financiranje in sofinanciranje kulturnih
programov in prireditev občinskega pomena, in
vzdrževanju ter investicijam v infrastrukturo namenjeno
za kulturno dejavnost skupaj namenjeno 126.600,00
EUR.
Sledi razprava o predloženem
letnem programu
kulture, v kateri sta sodelovala Aleksander Reberšek in
Justin Sedeljšak.
Sledilo je glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11
glasov ZA
Sklep št. 92
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu in se objavi v
uradnem glasilu Občine.
Ad9: Obravnava in sprejem Letnega programa
športa v Občini Vransko za leto 2012
Po obrazložitvi predloga Letnega programa športa v
Občini Vransko za leto 2012, po katerem je predvidena
poraba sredstev v skupni višini 88.728,00 EUR župana
sledi razprava, v kateri Janez Lencl izrazi podporo
trenutnemu predlogu letnega programa športa za leto
2012, vendar pa v primeru nadaljevanja krize predlaga,
da se športna dejavnost zmanjša za več % kot program
kulture, npr. 20 %.
Sledi glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11 glasov
ZA
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Po opravljeni razpravi je bil podan predlog za
imenovanje volilne komisije. Na osnovi glasovanja: 11
glasov ZA, je bila imenovanja komisija v naslednji
sestavi:
Sklep št. 94
Imenuje se komisija za izvedbo tajnega glasovanja v
sestavi:
- Aleksander Reberšek, predsednik;
- Nataša Juhart, članica;
- Marjan Pečovnik, član.
Seja je bila nato prekinjena.
Komisija izvede tajno glasovanje in pripravi zapisnik o
izidu.
Predsednik komisije Aleksander Reberšek nato občinski
svet seznani z izidom glasovanja: vsi predlogi sklepov
so sprejeti.
Sklep št. 95
Občinski svet soglaša s pričetkom postopka za
odmero, parcelacijo in odpis dela zemljišč parc. št.
790 in 794/5, k.o. Tešova, preko katerih v naravi
poteka JP št. 916261 Odcep Mihevc in prenosom
odmerjenega dela zemljišč v last Občine Vransko.
Sklep št. 96
Občinski
svet
daje soglasje k odprodaji
sorazmernega deleža lastništva Občine Vransko na
parc. št.*13/3, k.o. Vojnik, ki leži v Občini Vojnik.
Sklep št. 97
Občinski svet soglaša s pričetkom postopka
odprodaje poslovnih prostorov v Zdravstvenem
postaji Vransko.

Sklep št. 93
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko
za leto 2012 v predloženem besedilu in se objavi v
uradnem glasilu Občine.

Sklep št. 98
Občinski svet daje soglasje k sklenitvi in podpisu
pogodbe za odkup nepremičnin parc. št. 136/2 in
138/2, obe k.o. Vransko v velikosti 234 m2, last
Zupan Mojce, Vransko 42, 3305 Vransko, po ceni
19,00 EUR/m2, po izpolnitvi določb Predpogodbe,
podpisane z dne 04.10.2011.

Ad10. Premoženjsko pravne zadeve

Ad11: Ureditev ceste v Prekopi

Uvodno obrazložitev točke poda župan. Sledi kratka
obrazložitev predsednika odbora, ki pove, da je matični
odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami predložene zadeve obravnaval z vso
potrebno skrbnostjo, ter se odločil, da občinskemu svetu
predlaga potrditev oziroma sprejem predlaganih zadev.
O premoženjsko pravnih zadevah se skladno z določili
Poslovnika odloča s tajnim glasovanjem.
Sledi daljša razprava, v kateri so sodelovali Vladimir
Rančigaj, Justin Sedeljšak, Aleksander Reberšek in
Janez Lencl. Slednja sta kljub določenim pomislekom in
v razpravi izpostavljenim dilemam pri 3. predlogu sklepa
izrazila podporo predlogu.

Župan povabi predsednika odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami g. Matko
Jožeta, da prisotnim poda stališče odbora. Le ta pove,
da se je odbor seznanil s problematiko poteka LC št.
490261 Prekopa-Podvrh preko zemljišča parc. št. 8/4,
k.o. Prekopa, ki je v lasti Jošt Štefana in Jane (preko
dvorišča kmetije Adamc), zato odbor podpira predlog
alternativne rešitve problema, seveda po veljavnem
postopku, pridobitvi vseh potrebnih soglasij in
sklenitvah predpogodb.

Vladimir Rančigaj pa je obrazložil svoj glas proti
odprodaji prostorov zobne ambulante.
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Sledi daljša razprava o predlogu sklepa, v kateri so
sodelovali Janez Lencl, Ivan Kokovnik , Aleksander
Reberšek, Nataša Urankar in župan.
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Ker je razprava izčrpana, sledi glasovanje za sprejem
predloga sklepa: 11 glasov ZA
Sklep št. 99
Potrdi se začetek postopka za izvedbo alternativne
trase
oziroma
spremembo
Občinskega
prostorskega načrta in prekategorizaciji omenjene
lokalne ceste.
Ad12: Tekoče zadeve
Obravnava vloge Folklornega društva Vransko z dne
26.9.2011 za pokritje stroškov dvorane v Kulturnem
domu Vransko ob izvedbi 4. letnega koncerta društva
dne 8.10.2011.
Svetniki so prošnjo društva obravnavali in sprejeli sklep:
Sklep št. 100
Vlogi Folklornega društva Vransko za kritje stroškov
uporabe dvorane v KD Vransko ob izvedbi 4.
Letnega koncerta se ne ugodi.
Ad13: Razno
Župan najavi in povabi na naslednje dogodke:
- na Letni koncert Folklornega društva Vransko dne
8.10.2011,
- k vpisu abonmajev/in obisku prireditev v okviru
abonmajskih predstav, ki jih je pripravil Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko,
- na otvoritev Male čistilne naprave v Prekopi , s
prošnjo svetniku za območje Prekope in Vaškemu
odboru za sodelovanje pri pripravi dogodka.
Seja je bila zaključena ob 22. 15 uri.
Številka: 0320/2011-02
Vransko, 5. 10. 2011
Zapisala
Jadranka Kramar l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko

Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298

ABONMA 2011/2012
V mesecu novembru vas vabimo na naslednje prireditve:
• otroški abonma
sobota, 12. 11. 2011, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko
POSEBNI JEŽEK, igrana predstava za otroke od 3. leta starosti
Družinsko gledališče Kolenc
• glasbeni abonma
sobota, 5. 11. 2011, ob 20.00 v Športni dvorani Vransko
Javna radijska oddaja PRIZMA OPTIMIZMA
• gledališki abonma
sobota, 19. 11. 2011, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
OSTANI NA ZAJTRKU, komedija
Amatersko Gledališče DPD Svoboda Loška dolina

KOLESARJENJE PO OBČINI VRANSKO – zahvala in opravičilo
V prejšnji številki Občinskega informatorja smo pisali o prvem kolesarjenju po občini Vransko. V
članku nam jo je zagodel tiskarski škrat, saj smo med zahvalo sponzorjem spregledali zahvalo gasilcem
prostovoljnih gasilskih društev Občinskega gasilskega poveljstva Vransko in nogometašem NK Vransko, ki so prostovoljno kot redarji in spremstvo na progi omogočili kolesarjenje. Za vso pomoč se jim
iskreno zahvaljujemo in hkrati opravičujemo za neljubo napako.
ZKTŠ Vransko

PROSTI TERMINI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
PONEDELJEK:
1/3 dvorane od 19.00 do 20.00
SREDA:
cela ali po tretjinah od 20.30 do 22.00
PETEK:
cela ali po tretjinah od 16.00 do 18.00

SOBOTA:
1/3 ali 2/3 dvorane od 18.00 do 20.00
NEDELJA:
cela ali po tretjinah od 16.00 do 20.00
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
JESENSKO SREČANJE OTROK IN STARŠEV
VRTCA VRANSKO
Prelepo sončno jesensko vreme nas je spodbudilo, da letos
jesensko srečanje organiziramo malo drugače: na prostem
v obliki orientacijskega pohoda. Kar lepo število malih in
velikih pohodnikov se je zbralo na parkirišču za vrtcem in
se odpravilo proti hribu Marelica.

Bilo je lepo in čestitke vsem malim pohodnikom, ki so
sami prišli na cilj. Jesenski dan se je prevesil v mrak. V naše
lučke smo dodali svečko, jo prižgali in se vrnili v dolino
proti vrtcu.
Brigita Reberšek

Pohod ni bil navaden pohod ampak poln presenečenj.
Otroci so na startu dobili na pol dodelano lučko, v kateri
je bil zemljevid, ki so ga pogledali starši. Po poti so bile
označene markacije, ki so preprečile, da bi se kdo od pohodnikov odločil za napačno pot in prišel brez naših nalog
na cilj. Na prvi kontrolni točki so otroci s pomočjo staršev
reševali uganke in ugotavljali, kaj je skrito v vrečki. Za
uspešno rešeno uganko so dobili nalepko hruške, ki jim je
krasila lučko. Po hudem vzponu na hrib je bila na vrsti naslednja zahtevna točka z gibalnimi nalogami. Uh, skakati
kot zajček na pohodu je pa kar težko …
Še vzpon po kamniti poti in cilj. Na cilju je vse pohodnike
čakal čaj. Posladkali so se lahko s potico, pečenim in kuhanim kostanjem ter veliko sadja vseh vrst. Če so veliko
jedli in pili, so dobili še eno nalepko, ki je dokončno dopolnila lučko. Na Marelici so starši malo poklepetali, otroci pa
so se lovili na travniku.

Otroci in starši na cilju

PRVI PLANINSKI POHOD
Pohod Klokočovec−Klance (3., 4., 5. razred)
Vsi mladi planinci smo se zbrali pred športno dvorano. Vsi
veseli smo odšli na pot proti Tešovi. Ko smo hodili, smo se
pogovarjali in smejali. Po dolgi poti smo zagledali tablo Sv.
Jošt. Naprej je bila pot strma in med drevesi. Prišli smo do
drevesa. Tam sta gospod in gospa pobirala sadje. Vsi smo
priskočili na pomoč, zelo sta bila srečna. Videli smo tudi
Martina in Aleša, stric Polda nam je pokazal pot, po kateri
smo se vračali. Vsi veseli smo peli pesmi. Planinski pohod
se je končal, vsi smo bili zelo veseli.
Tjaša Pečovnik, 3. a

Prvošolci in drugošolci na pohodu

Med potjo smo pomagali pobirati jabolka

Pohod na Tabor (1., 2. razred)
Na planinskem pohodu smo se imeli zelo lepo. Na pohodu
smo bili 1. in 2. razredi. Ko smo šli skozi gozd, smo prišli
na lep travnik. Na pohodu smo iskali in jedli kostanje.
Nazadnje smo šli nazaj. Na pohodu smo se lepo imeli.
Saša Semprimožnik in Tjaša Marko, 2. a
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MIREN POGOVOR, LEPŠI JUTRI
Kulturni dan na Osnovni šoli Vransko - Tabor
V petek, 7. oktobra, smo imeli celostni kulturni dan
z naslovom »Miren pogovor, lepši jutri«. Ime je slogan
vrstniških mediatorjev, ki so ga izdelali preteklo šolsko
leto na usposabljanju v Bohinju. Že ime pove, da smo
želeli učencem in učiteljem predstaviti komunikacijske veščine in ustaljene metode, ki nam pomagajo pri
razreševanju konfliktov (prepirov) na miren način ter na
kratko predstaviti vrstniško mediacijo.

konfliktov. V delavnici »čustva« so se učili prepoznavati
čustva ter sporočati misli in čustva na miren način. V
delavnici »aktivnega poslušanja« so spoznali pomen aktivnega poslušanja in pridobivali tovrstne veščine; prikazano jim je bilo, kako se informacije med prenašanjem
izgubljajo. V delavnici »vsake oči imajo svojega malarja«
so spoznali, da je pomembno slišati obe strani zgodbe
in razumeti, da lahko ljudje vidijo isti dogodek povsem
drugače.
Zaključek kulturnega dne so izvedli vrstniški mediatorji
v telovadnici. Predstavili so potek vrstniške mediacije.
Aktivno so sodelovali tudi pri izvedbi prej omenjenih
delavnic.
Učenci so bili s kulturnim dnem zadovoljni, veliko so pridobili. Odločili smo se, da bomo podobne dejavnosti še
organizirali.
Na fotografijah so prikazani utrinki z delavnic in
zaključka kulturnega dne v telovadnici.
Stanka Tominšek Kužnik

Vrstniška mediacija je proces, pri katerem sta udeležena
vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do spora. Oba
morata biti pripravljena nastalo situacijo rešiti na miren
in strpen način. Pri tem jima kot mediatorja pomagata
nevtralna vrstnika. Proces mediacije je v celoti v rokah učencev. Izvajajo ga učenci za učence in se šteje za
uspešnega, če učenca ob koncu čutita zadovoljstvo nad
rešitvijo in sta se iz nastale situacije naučila kaj uporabnega za svoje življenje in če je mogoče zaznati moralno in
osebnostno rast.
Učenci so bili razdeljeni v skupine. Aktivno so sodelovali
v štirih delavnicah: narava konflikta, čustva, aktivno
poslušanje in vsake oči imajo svojega malarja.
Z delavnico »narava konflikta« so odkrivali razloge, zakaj
se prepirajo, in spoznali nekaj metod za razreševanje
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ŠPORTNO POPOLDNE PRVOŠOLCEV IN STARŠEV
V mesecu oktobru, natančneje 18. 10. 2011, smo prvošolci
povabili starše, da malo drugače preživimo prijetne popoldanske urice. Glede na to, da je bil v soboto, 15. 10.
2011, svetovni dan hoje, smo se odločili, da odidemo na
pohod do lovskega doma na Tešovi. Kot vsa leta do sedaj
sta se nam pridružila tudi župan gospod Franc Sušnik in
ravnateljica gospa Majda Pikl. Na začetku srečanja sta vse
prisotne lepo pozdravila, gospod župan pa je za učence
pripravil tudi presenečenje. Podaril jim je fotografije, ki jih
bodo spominjale na vstop v čisto »pravo« šolo.

opazovali okolico (gozd, travnike …), se orientirali po
Spodnji Savinjski dolini s »ptičje perspektive« (prepoznavali naš kraj, objekte, hribe, naselja, vasi …), nismo pa se
pozabili tudi spodbujati pri sami hoji v hrib. Na cilju smo
si privoščili slastna sočna jabolka in čaj.

Na cilju se je prilegel topel čaj

Župan je poskrbel za presenečenje

Po uvodnem delu smo v toplem sončnem popoldnevu
krenili na pot. Pot nas je vodila skozi trg do prvih markacij,
s pomočjo katerih smo nato nadaljevali pot do cilja. Ob
tem smo spoznavali, kako pomembna je varnost na poti,

Tetka jesen nas je s svojim vetrom in hladom pričela opozarjati, da je čas vrnitve. Da pot v dolino ni bila preveč
dolgočasna, so poskrbeli učenci s petjem. Ob vrnitvi
pred šolo smo bili vsi udeleženci izredno ponosni, saj je
čisto vsem uspelo priti do cilja in nazaj, tudi najmlajšim,
starim komaj dobri dve leti. Učiteljice si želimo, da bi
takšna srečanja ohranjali tudi v bodoče ter se zahvaljujemo županu, ravnateljici, staršem in otrokom za čudovito
preživeto popoldne.
PIKIN FESTIVAL

Breda Čvan

»Hej, Pika Nogavička, čola hop, čola hej, čola hopsasa …«.
Takole smo si 21. septembra zapeli učenci in učiteljice
prvega triletja in se odpravili na Pikin festival v Velenje.
Tam so nas pričakale Pike, ki so nas nato vodile skozi
različne delavnice, kjer so otroci ustvarjali najrazličnejše
izdelke, ki so jih nato odnesli s seboj domov.
Dekleta je najbolj zanimalo, kje se bodo lahko uredile, da
bodo čim bolj podobne Piki in tako z veseljem obiskale
Pikino lepotilnico. Seveda je bilo dovolj posebnih zanimivosti tudi za fante – policijska vozila, poligon varne
vožnje, posebne sestavljanke.
Ker smo po naravi precej radovedni, smo nekateri obiskali
Pikino vilo Čiračara, drugi pa Pikine tabornike. Dopoldne
je minilo kar prehitro, ko smo se morali posloviti od Pike.
Barbara Hebar
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TEK OD PEKARNE DO KAVARNE
četrtek, 22. september - EVROPSKI DAN
BREZ AVTOMOBILA
V četrtek, 22. septembra 2011, na EVROPSKI DAN BREZ
AVTOMOBILA smo na Osnovni šoli Vransko - Tabor
in v vrtcu Vransko izvedli TEK OD PEKARNE DO KAVARNE. V šolo smo vsi prišli peš, s kolesi ali rolerji, tako
učenci, starši in delavci šole.
Cesta od PEKARNE do KAVARNE, ki je bila od 8.30 do
9.30 zaprta za ves promet, se je spremenila v tekalno stezo.
Po njej so se v teku preizkusili najprej učenci 9. razreda,
sledili so jim osmošolci, sedmošolci … in na koncu so
pritekli v cilj tudi učenci 1. razreda.
Učence, ki so pritekli na cilj, so proti koncu spodbujali
navdušeni gledalci in jih na koncu nagradili še z aplavzom.
Posebno nagrado je prejel vsak učenec, ki je v svoji skupini
zmagal. Tudi otroci vrtca Vransko in njihove vzgojiteljice
so pritekli do kavarne. Ti pa so bili še posebej nagrajeni,
saj je bil tek od PEKARNE DO KAVARNE zanje veliko
težji izziv kot za šolarje.
Na koncu teka sta vse udeležence nagovorila in pohvalila tudi župan občine Vransko gospod Franc Sušnik in
ravnateljica šole gospa Majda Pikl.
S športnimi dejavnostmi so učenci od 1. do 3. razreda
nadaljevali na šolskem igrišču. Tam so se preizkusili v
različnih gibalnih nalogah in spoznali različne igre z
obroči, na skuterjih, v krogu, v štafetah, na mali prožni
ponjavi, z gumitvistom.
					
Lejla Jahjefendić, prof. RP

OSNOVNOŠOLCI SO BILI USPEŠNI NA ORIENTACIJI
Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče je v
soboto, 15. 10. 2011, organiziralo prvo tekmo
v okviru Savinjske orientacijske lige. Start in cilj
vseh ekip je bil pri Domu borcev na Dobrovljah. V A-kategoriji, to so učenci 5. in 6. razreda,
je tekmovalo deset ekip. Učenci OŠ Vransko so
tekmovali z eno ekipo. Osvojili so odlično drugo mesto. Posebej pohvalno, ker so tekmovali samo petošolci: Lenart Marovt, Jaka Košica,
Gregor Dobnik in Amadej Brvar.
V B-kategoriji (učenci 7., 8. in 9. razreda) je
tekmovalo 14 ekip. Učenci OŠ Vransko so tekmovali s štirimi ekipami. Ekipi B1 in B2 sta
prekoračili dovoljen čas. Ekipa B4 je osvojila
sedmo mesto. Zmagala je ekipa B3, ki so jo sestavljali učenci: Lucija Dolar, Tjaša Pikel, Nina
Dolar, Žan Dolar, Žan Pečovnik in Miha Kajbič.
Mentorica Zlatka Bukovec
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
VRANSKE ODBOJKARICE OSVOJILE PREHODNI
TURNIR
V četrtek, 6. 10. 2011, je na Gomilskem potekal turnir
v odbojki za ženske za prehodni pokal, ki ga tradicionalno vsako leto pripravlja Turistično društvo Gomilsko.
Turnirja se je udeležila ženska ekipa Športnega društva
Vransko in v nekoliko okrnjeni konkurenci zasedla prvo
mesto. Pokal je prehodni in v ekipi se že veselimo, da ga
bomo lahko drugo leto branile.
Špela Pečovnik
Ženska ekipa ŠD Vransko

GOSTOVANJE VETERANOV POŽARNE BRAMBE
VRANSKO
Veterani Požarne brambe Vransko smo se 1. oktobra
2011 odzvali pozivu prijateljskega Prostovoljnega gasilskega društva Pijava Gorica (Gasilska zveza Stožice) in
se udeležili srečanja s pridihom tekmovanja ter tako
vrnili obisk gasilcem, ki so se udeležili našega tekmovanja v mesecu juliju.
Srečanja veteranov GZ Stožice so se udeležili veterani iz desetih prostovoljnih gasilskih društev, ki se vsa
lahko pohvalijo z lepo urejenimi in še delujočimi starimi ročnimi in motornimi brizgalnami ter spremljajočo
staro opremo. Posebna zanimivost so bile stare tlačne
cevi, izdelane iz vlaken konoplje, ki še nimajo gumirane
notranjosti, tako da na začetku prepuščajo vodo in veselo
brizgajo po okolici. Ko pa vlakna zaradi vode nabreknejo,
postanejo nepropustna in delujejo kot sedanje sintetične
tlačne cevi z gumirano notranjostjo.
Lepo toplo jesensko vreme, prijetna družba in množica
obiskovalcev so pripomogli, da je bilo tekmovanje veteranov zagrizeno, manjše napake in nerodnosti pa so tekmovanje le popestrile. Izvedba mokre vaje s staro gasilno
tehniko je kljub tekmovalnosti ekip nudila obilico zabave, saj je kar nekaj tekmovalcev vajo končalo pošteno
premočenih, vendar zadovoljnih, da jim je prikaz uspel.
Vsi sodelujoči veterani so bili na svoj način zmagovalci,
posebno najstarejša veterana, saj prvi šteje kar 85 pomladi, tesno pa mu z 82 sledi naš Karol Farčnik.

Na tekmovanju smo veterani Požarne brambe Vransko
zmagali s časom 59 sekund, takoj za nami so se s časom
62 sekund uvrstili gostitelji - veterani iz Pijave Gorice.
Prve tri zmagovalne ekipe so v obeh kategorijah prejele
zanimive pokale, ostali udeleženci pa spominske plakete. Naš Karol Farčnik je prejel tudi plaketo za drugega
najstarejšega udeleženca na tekmovanju. Naša ekipa je za
udeležbo na tekmovanju kot najbolj oddaljena ekipa prejela v znak posebne pozornosti plaketo v obliki »polne
steklenice domačega jagermajstra«.
Veterani Požarne brambe Vransko smo poskrbeli za
presenečenje, saj smo se pred podelitvijo pokalov in
zaključkom tekmovanja zahvalili organizatorju druženja
in gostitelju GZ Stožice ter Občini Stožice za vabilo in
prijetno druženje, v spomin na prvo druženje pa smo
PGD Pijava Gorica in njihovim veteranom z željo, da bi
tovrstna srečanja veteranov postala tradicionalna, izročili
bronast kipec svetega Florjana - zaščitnika gasilcev.
Poslovili smo se z gasilskim pozdravom »na pomoč« in
željo, da se naslednje leto vidimo na Vranskem.
Ob tej priliki bi rad popravil napako in omenil še enega
aktivnega in stalnega člana veteranske ekipe Požarne
brambe Vransko, brez katerega bi težko delovali. Po
pomoti je iz predstavitve te uspešne veteranske ekipe v
zadnji številki Občinskega informatorja izpadel Franci
Križnik iz Brodov, ki v ekipi poskrbi za tisoč in eno drobno opravilo pri izvedbi vaj ali odhodih na tekmovanja.
Franček, del našega uspeha je tudi tvoje delo.

36 LET PRIJATELJSKEGA DRUŽENJA NAŠIH
UPOKOJENK

Albert Predovnik

Začetek druženja upokojenk sega v leto 1975. Takrat
so se v telovadnici Osnovne šole Vransko zbrale: Rezka
Praprotnik, Ivanka Praprotnik, Magda Pak, Fanika Goltnik, Julka Tratnik, Zvonka Pikl in Breda Rančigaj. Kar
nekaj časa so aktivno hodile k telovadbi, ko pa je postala
telovadba prenaporna, so to opustile in se lotile kegljanja.
Ker je gostišče Slovan zaprlo kegljišče, so se odločile, da
na isti dan enkrat mesečno odidejo na skupno večerjo.
Skupini sta se pridružili še Vika Čulk in Ana Ljubec.
Že deveto leto so zveste piceriji Golobček, lastnik picerije
pa jih nikoli ne pozabi razvajati s sladico, ob praznikih
pa še z darili. Vsi si močno želimo, da bi se takšnih ali
drugačnih druženj posluževali tudi drugi upokojenci in
si polepšali svoje vsakodnevno življenje.
Breda Rančigaj
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Vranske upokojenke se srečujejo že 36 let

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
UPOKOJENCI IN VESELI OKTOBER
Čudovito jesensko vreme je omogočilo društvu upokojencev
prijetno druženje na kostanjevem pikniku 4. oktobra ob 14.
uri. Veseli smo, da se ga je udeležilo toliko upokojenk in
upokojencev, ki so poskrbeli da ni manjkalo različnega peciva, kuhanega in pečenega kostanja in seveda tudi mošta, ki
sodi k takšnemu druženju.

megleno, ko pa smo se peljali proti Dolenjski, se je pokazalo čudovito jesensko sončno jutro. Navdušeni nad dobro
prehrano in ogledom dolenjskih posebnosti smo se z obilico
dobre volje in šal v večernih urah vrnili domov. Za dobro
organizacijo se moramo zahvaliti Bredi, ki se že dogovarja za
martinovanje v gostišču Slovan.
Vlado Rančigaj

V tem lepem popoldnevu je gospod Ludvik Pikl pokazal vse letošnje zmagovalne pokale in tudi prehodni pokal
naših gasilcev veteranov. Vsi prisotni smo se veselili njihovih
uspehov in jim zaželeli, da bi bili tudi naslednje leto prvi v
Sloveniji.
12. oktobra je bil organiziran izlet v Šmarješke Toplice. Z
avtobusom smo ob 7.30 krenili z Vranskega. Jutro je bilo
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
ČETRTI LETNI KONCERT FOLKLORNEGA DRUŠTVA VRANSKO

Starejša skupina FD Vransko

Vsako leto prvi vikend v oktobru Folklorno
društvo Vransko organizira svoj letni koncert.
Letos je bil organiziran četrti letni koncert. Da je
program bolj raznolik in zanimiv za občinstvo,
društvo povabi na prireditev še goste.
Letos so v programu sodelovali: Sekstet sv. Mihaela z Vranskega, pevska skupina Klasek z Izlak,
citrar Tomaž Plahutnik, ŠFD Koleda Velenje, obe
domači folklorni skupini in ljudski godci Polhi.
Trudimo se pripraviti čim bolj zanimive programe Ljudski godci Polhi
in s tem pritegniti čim več publike. Koncerti, ki
jih organizira društvo, se v prvi vrsti organizirajo
za občinstvo, saj s tem folkloristi pokažemo svoje
delo in trud.
Vsem, ki ste si koncert ogledali, lepa hvala za
obisk.
Slava Škrabar

Pevska skupina Klasek

Tomaž Plahutnik
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Sekstet sv. Mihaela Vransko

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
»KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI ZA SVOJE ZDRAVJE?«
Vabimo vas
na predavanje Rozalije Ciglar ZDRAVJE IN PREHRANA, ki bo
v torek, 8. novembra, ob 19. uri v Občinski knjižnici Vransko.
Pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje Vransko delujejo likovni tečaj (četrtek),
tečaj vezenja (sreda), tečaj angleščine (ponedeljek, petek).
V novembru se pričenja kuharski tečaj. Lahko se še priključite kateri od navedenih skupin,
še vedno pa so prosta mesta za tečaje nemščine, digitalne fotografije, računalništva in
delavnico peke kruha in peciva v krušni peči.
V drugi polovici oktobra se je pričel tečaj angleščine, ki zaradi različnega predznanja
tečajnikov poteka v dveh skupinah (začetni, nadaljevalni). V obeh skupinah je še nekaj
prostih mest, zato vas vabimo, da se jim priključite.
KUHARSKI TEČAJ
Obveščamo vse, ki ste se prijavili na kuharski tečaj, da bo prvo srečanje
v torek, 15. 11. 2011, ob 17. uri v Zavodu sv. Rafaela Vransko (Naš dom).

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO
Društvo upokojencev Vransko vabi na

MARTINOVANJE,
ki bo v petek, 11. novembra 2011, ob 17. uri v gostišču Slovan.
Vabljeni!

AEROBIKA V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
TOREK
19.00-20.00 STEP
20.00-21.00 FIT MIX + TNZ (trebuh, noge, zadnjica)
ČETRTEK
18.00-19.00 AEROBIKA 50+ in OSTEOPOROZA
19.00-20.00 FIT MIX + TNZ (trebuh, noge, zadnjica)
20.00-21.00 STEP
PRIJAVE IN INFORMACIJE: 041 204 325 (Suzana)
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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 NOVEMBRU





torek, 8. november 2011, ob 11. uri: Bralno-literarna ura v Našem domu
torek, 8. november 2011, ob 19. uri: Zdravje in prehrana, predavanje Rozalije Ciglar (Univerza za
tretje življenjsko obdobje Vransko)
sreda, 16. november 2011, ob 18. uri: S trekinga po Himalaji, potopisno predavanje domačinke
Nataše Zupanc
torek, 22. november 2011, ob 18. uri: pravljična ura s poustvarjanjem

KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE
V četrtek, 6. oktobra 2011, je bilo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec veselo popoldne za stanovalce
Doma Nine Pokorn Grmovje, Doma upokojencev Polzela in Našega doma Vransko. »KO SPREGOVORI
SRCE, ZMORE GLAVA, ZMOREJO ROKE« je naslov prireditve, ki že nekaj let druži stanovalce omenjenih
domov. Srečanja so iskrena in prisrčna, polna topline in preprostosti. Letošnjega je popestrila plesna
skupina iz Osnovne šole Vransko - Tabor, ki deluje pod vodstvom Mire Les, z ljudsko pesmijo pa je
navdušil tudi Rado Kapus s prijatelji. Nastopili so tudi nekateri oskrbovanci domov, ki so s tem dokazali,
da so kljub letom misli še zelo bistre. Iz Našega doma je nastopal Franc Izlakar. Direktorica Medobčinske
splošne knjižnice Žalec Jolanda Železnik se je zahvalila bralkam, ki kot prostovoljke enkrat mesečno na
bralno-družabnih uricah krajšajo čas vsem, ki to želijo. V Dom Nine Pokorn Grmovje že deseto leto
prihaja Anka Krčmar, na Polzeli bere Darja Baloh, na Vranskem Valerija Jerman. Srečanje se je končalo s
pesmijo in željo, da se prihodnje leto spet snidejo. V knjižnici so vse prisotne s pomočjo sponzorjev
skromno obdarili in pogostili. S hvaležnostjo so se vrnili na svoje domove, ostali so nepozabni trenutki in
razstava njihovih ročnih del, ki je na ogled v knjižnici v času odprtosti.

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM: PRIHAJA NOČ ČAROVNIC (18. 10. 2011)
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• stari akumulatorji
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticidi
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo
nevarne snovi
• zdravila
• neonske cevi

Na sestankih vaških svetov se je ponovno izkazala problematika ločevanja odpadkov.
Nekateri občani imajo težave že doma, marsikdo pa ne ve, kako pravilno razvrščati
komunalne odpadke na ekoloških otokih. Velikokrat je ta »nevednost« tudi posledica namernega nepravilnega razvrščanja
odpadkov v zabojnike ali puščanja le-teh
Nevarne odpadke lahko odložite na varno v času akcije
zbiranja na terenu.
Kosovne in nevarne
ter vse
ločeno zbranerazvrščati
ob zabojnikih. NEVARNI
V skrbi za
čisto
okolje
ponovno
objavljamo,
kako
pravilno
ODPADKI
(papir, steklo, embalažo in biološke odpadke) lahko pripeljete
odpadke, in vas hkrati ponovno opozarjamo,
da
odpadkov
ne
kurite
v naravi, amv vaš najbližji zbirni center.
pak jih odpeljete v zbirni center v Čeplje, kjer jih oddate brezplačno.

• gospodinjski
odpadki
• gradbeni odpadki
• nevarni odpadki
• avtomobilske
gume
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Več na www.simbio.si!
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Navodila za
ločevanje odpadkov

Ločevanje se začne doma
DA

PLASTIČNA IN KOVINSKA
EMBALAŽA

Navod
ločevan

Simbio, družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49
3000 Celje
E: info@simbio.si

Samo embalaža iz:
• umetnih mas,
ovojne folije
• plastenke iz PET
• sestavljenih snovi
• stiroporja
• ostali izdelki iz
PE, PET, PVC
• zabojniki in škatle
• plastični kozarci
• nosilne vrečke
• jogurtovi lončki
• pločevinke

Ekološki otoki
NE

•
•
•
•

Embalaža ne sme vsebovati tekočin!!! EMBALAŽO STISNITE!!!

DA

BIOLOŠKI ODPADKI

DA

NE

• ostanki sadja in
zelenjave
• ostanki hrane
• jajčne lupine
• ostanki kave in čaja s
filter vrečkami
• rez dreves in grmovja
• olupki južnih sadežev
• papirnati robčki, prtički,
brisače
• zemlja za rože
• rezano cvetje
• košnja trave, listje

PVC lepilni trakovi
tekstil
vrečke iz sesalnikov
zobne ščetke
tapete, fotografski papir
posip za mačji WC
keramika, porcelan v
manjših količinah
(lom jedilnega servisa ipd.)
• ohlajen pepel
• plenice, ostanki blaga

DA

• plastične vrečke
• masti in olja
• posipni pesek za
mačke in iztrebki
malih živali
• mešani komunalni
odpadki
• sekundarne surovine
(steklo, kovine,
plastika)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

NE

kopalniška oprema
pohištvo
preproge, talne obloge
oblazinjeno pohištvo in
vzmetnice
• svetila in senčila

• gospodinjski
odpadki
• gradbeni odpadki
• nevarni odpadki
• avtomobilske
gume

NEVARNI ODPADKI

DA

• stari akumulatorji
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticidi
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo

•
•
•
•
•
•

okenska stekla
ogledala
avtomobilska stekla
stekla žarometov
neonske svetilke
steklenice z vsebino

NE

•
•
•
•

papir
karton
lepenka
steklo

Embalaža ne sme vsebovati tekočin!!! EMBALAŽO STISNITE!!!

NE
NE

• pisarniški papir
• ovojni papir
• papirnate nakupovalne
vrečke
• kartonska embalaža
• lepenka

DA

KOSOVNI ODPADKI

NE

kopalniška oprema
• •revije
pohištvo
• •zvezki
preproge, talne obloge
• •knjige
oblazinjeno pohištvo in
• •prospekti
vzmetnice
• katalogi
svetila inovojnice
senčila
• •pisemske

KOSOVNI
ODPADKI
PAPIR

DA

•
•
•
•
•

Samo embalaži iz:
umetnih mas,
ovojne folije
sestavljenih snovi
in stiroporja
plastenke iz PET
ostali izdelki iz
PE, PET, PVC
zabojniki in škatle
plastični kozarci
nosilne vrečke
jogurtovi lončki
pločevinke

DA
DA • časopisi

steklo
kovine
biološki odpadki
papir
karton
kosovni odpadki
nevarni odpadki
embalažni material
plastika
sestavljeni materiali

MEŠANI ODPADKI

• steklenice, kozarci
• kozarci za vlaganje
• druge votle
steklene posode
(izpraznjene in čiste)

STEKLO

PLASTIČNA IN KOVINSKA
EMBALAŽA

NE

•
•
•
•
•
•
•

DA

papir
karton
lepenka
steklo

• tetrapak
•• gospodinjski
kopirni, povoščeni in
odpadki
plastificirani papir
•• gradbeni
celofan odpadki
•• nevarni
tapete odpadki
••avtomobilske
higienski papir
• gume
od živil pomazana ali
prepojena papirnata
ter kartonska
embalaža
• kakorkoli umazan
ali navlažen papir in
karton

• stari akumulatorji
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticidi
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo
nevarne snovi
• zdravila
• neonske cevi

Nevarne odpadke lahko odložite na varno v času akcije
zbiranja na terenu. Kosovne in nevarne ter vse ločeno zbrane
(papir, steklo, embalažo in biološke odpadke) lahko pripeljete
v vaš najbližji zbirni center.

Več na www.simbio.si!
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OTVORITEV NOVIH PROSTOROV FIZIOTERAPIJE
Spoštovane občanke in občani Občine Vransko,
z veseljem vas obveščam, da bo v ponedeljek, 5. decembra 2011, v Zavodu sv. Rafaela Vransko otvoritev prostorov za izvajanje
splošne in specialne fizioterapije.
V ponedeljek, 5. decembra, in v torek, 6. decembra, bomo od 10.00 do 15.00 na dnevih odprtih vrat predstavili ponudbo klasičnih
in specialnih fizioterapevtskih tehnik in posameznih paketov storitev.
V prostorih fizioterapije vam bo omogočen učinkovit fizioterapevtski program s celostnim pristopom in z vključevanjem naslednjih učinkovitih metod in tehnik:
• cyriax ortopedsko medicino, odlično metodo pri akutnih in kroničnih obolenjih ter pri vseh vrstah poškodb
• specialne terapevtske tehnike hrbtenice
• ročno terapijo miofascialnih žariščnih ali bolečih točk
• terapevtska vadba za stabilizacijo trupa in sklepov
• individualno pasivno razgibavanje po različnih poškodbah
• individualne aktivne ali asistirane vaje za hrbtenico in vse sklepe
• specialne terapevtske in sprostilne masaže
• učenje sprostilnih tehnik pri različnih zdravstvenih težavah
• učenje pravilnega dihanja in dihalne vaje
• elektroterapija - protibolečinska terapija z IFT, DD, TENS
• terapija z ultrazvokom
• biostimulacija z vrhunskim terapevtskim laserjem
• terapija z toplimi termopak oblogami
• individualno svetovanje ter priprava fizioterapevtskega programa pri težavah z osteoporozo, inkontinenco urina (težave z
uhajanjem urina) ter bolečino v križu
• fizioterapija na domu (kadar vaše stanje ne omogoča, da bi me obiskali, se lahko dogovorimo o fizioterapevtski obravnavi na
domu, predvsem pri stanjih po preboleli možganski kapi ali drugih obolenjih)
Delovni čas:
• ponedeljek od 12.00 do 19.00
		• torek od 8.00 do 15.00
• sreda od 8.00 do 14.00
		• četrtek od 8.00 do 14.00
		• petek od 8.00 do 14.00
ZDRAVJE JE V VAŠIH ROKAH, ZATO STORITE NEKAJ ZASE IN ZA DOBRO POČUTJE!
Prijazno vabljeni!

						
Simona Novak, diplomirana fizioterapevtka
								GSM: 051 383 083
								e-naslov: novak.simona29@gmail.com

UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ZA LETO 2012
OBVESTILO STARŠEM

Starše otrok, ki obiskujejo vrtec, obveščamo, da je potrebno oddati
VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2012
v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11) od 1. 12. 2011 dalje
na Centru za socialno delo Žalec na novem obrazcu, ki bo v mesecu novembru objavaljen na spletni strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in spletnih straneh CSD. Lahko ga boste kupili tudi v knjigarnah.
Obrazec boste lahko oddali tudi v pisarni CSD na Vranskem (prostori Občine Vransko)
vsako sredo od 8.30 do 11.30.
V skladu z navedenim zakonom občine niso več pristojne za odločanje o plačilih staršev za programe v vrtcih.
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Javna radijska oddaja
PRIZMA OPTIMIZMA
Športna dvorana Vransko
sobota, 5. november 2011, ob 20.00
Nastopili bodo:
VOKALNA SKUPINA KATRINAS
BIG BAND RTV SLOVENIJA in
dirigent: ROK GOLOB
JANEZ ŠKOF
TILEN ARTAČ
Voditelj: MILAN KRAPEŽ
Prost vstop

