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Zbrali skoraj 20.000 evrov za Dejanov objem
Tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti
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OBČINSKI INFORMATOR

številka 78
Vransko, 26. 4. 2012

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
e-pošta: zkts.vransko@gmail.com 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design
Lektoriranje: Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:  Arhivi ZKTŠ Vransko, Občine Vransko, 
OŠ Vransko  – Tabor, Tone Tavčar, Brigita Miklavc, 
Ivan Hrastovec, Ludvik Krajnc, Lucijan Ocvirk, 
Biserka Kutnjak, Darko Naraglav, Albert Predovnik, 
Peter Pečovnik, Valerija Jerman

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 31. 5. 2012. Prispev-
ke zbiramo do 15. 5. 2012 preko platforme 
MojaObčina.si in na elektronski naslov: 
zkts.vransko@gmail.com.

ZBIRANje pRISpevKOv 
ZA OBČINSKI INFORMATOR

Vsa društva, zavode in organizacije v občini obveščamo, da bomo prispevke za Občinski informator v 
prihodnje zbirali preko platforme MojaObčina.si. 
Vse, ki objavljate prispevke v Občinskem informatorju in se niste udeležili delavnice na to temo, pro-
simo, da nas o tem obvestite na elektronska naslova zkts.vransko@siol.net ali obcina.vransko@vransko.
si  in vam bomo poslali pisna navodila za registracijo in uporabo platforme.
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PISMA BRALCEV

ODMev NA pRISpeveK GOSpe pOLDIKe 
pReSeKAR »SAj TO NI ReS, pA je!«

V 76. številki Občinskega informatorja Vransko sem pre-
bral članek »Saj to ni res, pa je!«. Presenečen sem bil nad 
vsebino tega članka. 
Lahko povem, da sem bil zaradi zdravljenja in popravila 
zob večkrat v zasebni ambulanti gospe Raste Javorsky 
Potočnik, dr. stomatologije, na Vranskem. Vselej sem bil 
vljudno sprejet, tako s strani asistentke kot tudi s strani 
zobozdravnice. Za popravilo starih zob in dve protezi 
je res bilo treba večkrat v ambulanto, vendar pa sta bili 
obe vedno prijazni z menoj. Velikokrat sem na hodniku 
čakal na vrsto, a nikdar nisem opazil česa takega, kot 
opisuje gospa Poldika Presekar, in ji zato ne verjamem.
Posebej ugovarjam zadnjemu odstavku, kjer trdi – citi-
ram: »Še obstajajo zobozdravniki, ki poskrbijo tudi za 
»socialne proteze« v zglednem času. Žal to res ni več 
mogoče na Vranskem. Ker smo oz. so zobozdravstveno 
ambulanto, v kateri je tudi naš denar (davkoplačevalski), 
oddali v napačne roke.«
V pravih in zelo dobrih rokah je!

Anton Brišnik, star 80 let                                                                                                                                             

pOZIv K STRpNOSTI DO TUje LASTNINe
Konec marca je Občina Vransko pod vodstvom Janeza 
Černeca iz Zavoda za gozdove zasadila enajst javorjev 
okoli Športne dvorane Vransko. Z zasaditvijo smo nado-
mestili iz objestnosti polomljena drevesa.
Vse občane pozivamo k strpnosti do tuje lastnine ter skr-
bi za ohranjanje urejenosti javnih površin.

Janez Černec pri sajenju dreves

                                     VLJUDNO VABLJENI NA       
TRADICIONALNO PRVOMAJSKO  

SREČANJE NA ČRETI!  
 

                                                     10. 30 - delavska maša v cerkvi Matere Božje na Čreti 
12. 00 - spominska slovesnost pri spomeniku padlim v NOB 

13. 00 - družabno srečanje pri planinskem domu na Čreti 
 

 

 

                     
                                  
                                 Udeleženci srečanja prejmejo  
                                      brezplačen  topel obrok. 
      
       
    Organizatorji: PD Vransko, Občina Vransko, Občina Nazarje, Župnija Vransko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44

ULTRAMARATONeC IvAN HRASTOveC
V nedeljo, 1. 4. 2012, se je ob peti uri zjutraj okoli 20 ultra-
maratoncev prvič podalo po železniški progi Parenzana od 
Trsta do Visinada na »Pot zdravja in prijateljstva«. Med njimi 
je bil tudi Ivan Hrastovec ml., ki je v spremstvu očeta Ivana 
Hrastovca na kolesu (v cilj se je pripeljal kot 31. od 40.) pre-
tekel 110 km dolgo pot v 11 urah in 20 minutah ter v cilj 
pritekel kot 10.

Parenzana ali krajše TPC (Trieste–Paranzano–Canfana-
ro) je bila 123,1 km dolga ozkotirna železniška proga, ki je 
povezovala 33 istrskih krajev od Trsta do Poreča. Danes bi 
potekala po ozemlju treh držav: Italije (13 km), Slovenije (32 
km) in Hrvaške (78 km).
Proga je začela obratovati 1. aprila 1902, ko je kljub številnim 
težavam in odlogom prvi vlak z železniške postaje v Bujah 
krenil proti Trstu, decembra istega leta pa tudi proti Poreču. 
Proga je pomenila življenje za kraje, skozi katere je vozila. 
Železnico so ukinili leta 1935, vendar je kljub samo 33 
letom obratovanja zapustila neizbrisen pečat na celotnem 
območju. Ob stoletnici odprtja proge je prišlo do pobude za 
svojevrstno obnovitev te edinstvene železnice, ki je v začetku 
20. stoletja povezovala ljudi in narode.
Leta 2002 se je 
prvič pričelo resno 
razpravljati o tem in 
tako je bil razpisan 
»Natečaj za izdelavo 
projekta krajinsko-
načrtovalne valori-
zacije ozkotirne 
železnice Parenza-
na«, s katerim so Is-
trska županija in njen 
Upravni oddelek za 
turizem ter novo os-
novano združenje 
za obnovo železnice 
Poreč–Koper–Trst 
postavili temelje 
bodočega projekta 
»Parenzana - Pot 
zdravja in prijatelj-
stva«.

vARNA vOŽNjA IN MODA Z ROKO v ROKI
V centru varne vožnje AMZS na Vranskem so pripravili 
posebno srečanje za zveste članice AMZS. Dogodek je 
potekal večplastno. 

Začel se je z brezalkoholnim »koktejl« sprejemom, nadalje-
val z modno revijo in seveda vožnjo. Skupni imenovalec pa 

je bila vsekakor varnost. Ta je vedno na prvem mestu. Že 
ob samem začetku je vse zbrane prav na to spomnila Breda 
Florjančič, namestnica sekretarja Avto-moto zveze Sloveni-
je, ki je vse navzoče pozvala k skupni zavezi za vožnjo brez 
prekoračitve omejitev hitrosti, brez alkohola in brez tele-
fonov roki, ko sedejo za volan. AMZS se je namreč zavezala 
tem trem pravilom, več o njih pa lahko preberete na www.
vvv2012.si. 
Udeleženke so se nato preizkusile v vožnji na najsodobnejšem 
poligonu varne vožnje v tem delu Evrope. »Plezati« so morale 
po spolzkem klancu, se izogibati oviram, lovile so zadek av-
tomobila, ko ga je odneslo prek posebne ploščadi, ki posne-
ma nenadno izgubo stabilnosti avtomobila. Doživele so tudi 
adrenalinske občutke pri prevračanju v posebni »prevračalni 
kletki« in nenazadnje okusile hitrost na stezi za karting. Za 
zabavo  in streznitev je poskrbel tudi sprehod med stožci 
s posebnimi očali, ki oponašajo stanje okajenosti, najbolj 
avanturistične pa so se preizkusile še na poligonu za terenska 
4x4 vozila. 
Vse to seveda ob budnem nadzoru inštruktorjev, ki so 
tako, kot znajo le oni, opozorili na morebitne napake in jih 
pomagali odpraviti. 
Inštruktor Brane Legan je na koncu še pripomnil: »Noben-
ega razloga ni, da ženske ne bi vozile dobro, in prav tak do-

ZGODILO SE JE ... 

Ultramaratonec Ivan Hrastovec
Istrska železnica Trst - Poreč (Parenzana)

Med vožnjo na poligonu
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ZGODILO SE JE ...

TRADICIONALNA ČISTILNA AKCIjA
 v OBČINI vRANSKO

Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v občini Vransko 
je po letu 2010 letos drugič potekala v okviru vseslovenske 
čistilne akcije Očistimo Slovenijo. 
Že v petek, 23. marca 2012, se je v okolico odpravilo 88 
učencev in 12 učiteljev iz OŠ Vransko, ki so zbrali 13 vreč 
odpadkov. V soboto, 24. marca, pa se je v centru trga Vran-
sko zbralo 155 ekološko osveščenih prostovoljcev. Potem ko 
so prejeli navodila ter vreče in rokavice, so se odpravili čistit 
6 divjih odlagališč, za nastanek katerih so po letu 2010, ko 
so bila očiščena vsa divja odlagališča v občini, »poskrbeli« 
neosveščeni občani. Poleg divjih odlagališč so prostovoljci 
čistili tudi obrežja reke Bolske in več potokov ter okolico 
lokalnih cest.
Skupaj je bilo zbranih 125 m³ odpadkov, ki jih je do zbirnega 
centra v Čepljah prepeljalo 8 prostovoljnih prevoznikov ter 
podjetje Energetika Vransko d. o. o.
Po končani čistilni akciji so si udeleženci moči povrnili v 
jedilnici OŠ Vransko. Ponosni na dobro opravljeno delo so 
se razšli v upanju, da do naslednje pomladi v občini ne bo 
zraslo nobeno novo divje odlagališče odpadkov.
Na podlagi večletnih čistilnih akcij ugotavljamo:
- da je manj divjih odlagališč v naravi,
- da je ob vodotokih vsako leto manj odpadkov,
- da je vsako leto ob cestah (državnih in občinskih)
   več pločevink in plastike.
Zato pozivamo vse občane, da ne odmetavajo pločevink in 
plastike ob cestah.

Z modne revije

Udeleženke srečanja

Utrinek s čistilne akcijeDela ni bilo malo ...

godek je odlična priložnost, da družbo spomnimo na to! 
Ženske, ki so zbrale voljo in pogum, da pridejo na dogodek, 
z njega zagotovo odidejo bogatejše za pozitivno izkušnjo in s 
še več vozniškega znanja.« 
A volan ni bilo edino, kar so udeleženke videle pred seboj. Za 
vse ostalo razvajanje ženskih čutov so poskrbeli s čisto pravo 
modno revijo. 

T. Tavčar
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ZGODILO SE JE ... 

Velikonočne dobrote

Na glavi so se nosili irbasiVelikonočna stojnica pod šotorom

TRADICIONALNA veLIKONOČNA STOjNICA 
v TRGU vRANSKeGA

Na velikonočno soboto smo člani Folklornega društva Vran-
sko kljub slabemu vremenu pripravili velikonočno stojnico 
in mimoidočim ponudili nekaj velikonočnih dobrot. Stoj-
nica je bila dobro obiskana, čeprav nam je vreme nekoliko 
ponagajalo. Problem slabega vremena smo rešili s šotorom, 
ki ga je priskrbel župan Franc Sušnik. Ob 14. uri smo se 
člani društva udeležili velikonočnega blagoslova v cerkvi sv. 
Mihaela, kjer smo bili deležni pohvale, da smo društvo, ki 
ohranja to vrsto kulturne dediščine.
Vsem, ki ste nam pomagali ali nas podprli, iskrena hvala.

Slava Škrabar

vRANSKe BUTARe - ZA DejANOv OBjeM
Tradicionalno izdelovanje butaric na Vranskem je tudi letos 
v cvetnem tednu preseglo vsa pričakovanja. Izkupiček smo 
tokrat namenili za »DEJANOV OBJEM«.
Letos smo butare izdelovali v prostorih nove depandanse 
Našega doma. Tudi 
tokrat je sodelovalo 
pohvalno veliko 
ljudi. Porabili smo 
najmanj tri priko-
lice palic in zelenja, 
ki ste nam ga sproti 
dostavljali. Seveda ne 
bi bilo nič brez gospe 
Martine Felicijan in 
njenih nekaj tisoč 
cvetov. Ne smemo 
pozabiti tudi gospe 
Mojce Lebar in njen-
ega cvetja. Lahko 
rečemo, da dobrota 
res ne pozna meja. 
Presenetile so nas 
žene, ki niso naše 
občanke. Priskočile 
so na pomoč, ko 
je bilo to najbolj 
potrebno. Gospa 
Dragica iz Tunjic je 

za nas unovčila 120 butar in s prijateljicami pomagala pri do-
datni izdelavi cvetja. Gospa Marija iz Celja je prišla vprašat, 
če lahko kaj pomaga, in nato dva dni izdelovala cvetje. V 
prepričanju, da bo treba končati z izdelavo butar, ker je 
pričelo primanjkovati cvetja, sta priskočili na pomoč gospa 
Zdenka in gospa Jožica iz Galicije. Tako smo pridobili dve 

Izdelava butaric V NAŠEM DOMU
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ZGODILO SE JE ...

ZBRALI SKORAj 20.000 evROv
Več kot 1300 se nas je v petek zvečer, 23. marca, zbralo v 
Športni dvorani Vransko na dobrodelnem koncertu, da bi 
našemu občanu Dejanu Grilju vsaj malo pomagali pri zbi-
ranju sredstev za nakup bionskih protez, ki bi mu olajšale vsa-
kodnevna opravila. Nam, ki roke imamo, se ta opravila zdijo 
samoumevna, njemu, ki jih nima več, zaenkrat predstavljajo 
zgolj veliko željo. Da bi mu to željo pomagali uresničiti, so 
se Rebeka Dremelj, Tanja Žagar, Manca Špik, Brigita Šuler, 
Savinjski kvintet, David Grom, Ansambel Napev, Ansam-
bel Mira Klinca, Ansambel bratov Avbreht, Ansambel Goti, 
ansambel Dori, Ansambel Robija Zupana, Ansambel bratov 
Dobrovnik, Krajcarji, Barbara in Martin Jehart, Pevski zbor 
Tabor, Tamburaška skupina Bisernica – veterani, Dekliška 
vokalna zasedba Solo, skupina Katrca, plesalca Suzana Krevh 
in Alen Štalekar ter Twirling – mažoretke iz Benedikta 
odpovedali honorarju in vsem ostalim stroškom. 
Do zadnjega kotička polna dvorana je dokaz, da nam v teh 
vse težjih časih še ni vseeno za sočloveka. S prodanimi vstop-
nicami smo zbrali 19.695 evrov. Hvala vam!
Vse, ki bi bili še pripravljeni pomagati Dejanu, obve-
ščamo, da lahko to še vedno storite z nakazilom na tran-
sakcijska računa, ki sta posebej zanj odprta pri Karitasu 
in Rdečem križu. Prav tako še vedno potekata akciji zbi-
ranja plastičnih zamaškov in pošiljanja SMS-sporočil s 
ključno besedo DEJAN na 1919. Več informacij o tem 
lahko dobite na Občini Vransko.  

škatli cvetja. Pohvala velja tudi oskrbovankam doma Sv. Ra-
faela, ki so pridno pomagale pri izdelavi, kakor tudi vodstvu 
NAŠEGA DOMA, ki nam je odstopilo prostor za delo. Hvala 
vsem, ki ste mislili na nas in nam prinašali domače dobrote, 
da pri delu nismo omagali, in vsem, ki ste nas spodbujali. 
Butare smo tržili po vsej Savinjski dolini in širše po Sloven-
iji. Seveda ne smemo pozabiti pridnih vranskih žena, mož, 
deklet in fantov. Vsi, ki ste butare kupili, ste pomagali zbrati 

7400 evrov »ZA DE-
JANOV OBJEM«, 
za kar se vam Dejan 
iskreno zahvaljuje.
Hvala vsem, ki ste 
kakor koli pomagali 
in bili ob pravem 
času na pravem mes-
tu. 
Živimo v časih, 
ko vsi hitimo in 
si največkrat ne 
znamo vzeti časa 
drug za drugega. 
Vsi sodelujoči 
smo bogatejši za 
izkušnjo spon-
tanega druženja ob 
delu, priložnostnem 
klepetu, prijazni 
besedi in slovenski 
pesmi. Tako prav 
nikomur ni bilo nič 

težko. Ugotavljamo, da je veliko dobrih ljudi s čutečim srcem 
in z odprtimi dlanmi. Dokler bo tako, se nam ni treba bati za 
prihodnost. Ob tej priložnosti vabimo vse, ki morda omahu-
jejo, da se nam v bodoče kdaj tudi pridružijo. Delati dobro za 
soljudi je res posebno doživetje.

Soustvarile: 
Martina Felicijan, Ivica Vadlan in Biserka Kutnjak

Humanitarna  akcija - prodaja butaric v Celju
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ZGODILO SE JE ... 

SANACIjA STRUG MeRINŠČICe IN 
pODGRAjŠČICe

Ob koncu marca se je pričela sanacija poplavno naj-
bolj kritičnih odsekov strug Merinščice in Podgrajščice. 
Pričakujemo, da bo po končani sanaciji, ki jo izvaja podjetje 
NIVO d. d. iz Celja, poplavna varnost v trgu Vransko znatno 
izboljšana.

Levo in zgoraj:
Strugi po sanaciji
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ZKTŠ - KULTURA
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ZKTŠ - ŠPORT

VETER V LASEH – S 
ŠPORTOM PROTI DROGI 

 

 

»ŠPORT JE    
PRAVA 
IZBIRA« 

 

 

KDAJ? 26. maja 2012 ob 10. uri. 

KJE? 
* Igrišče pri Športni dvorani Vransko 

* Igrišče v Prekopi 
* Športni park Ločica pri Vranskem 

 

KOMU JE NAMENJENO? Vsem, ki bi radi bili športno 
aktivni. 
 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI: košarka, nogomet, odbojka, 
rolanje/paralelno rolanje, namizni tenis, štafetne igre, 
igre z žogo, likovno izražanje, ples v vetru … 
 

Informacije: ZKTŠ Vransko, 041 238 749 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 26. april 2012                Številka 18/2012          

V S E B I N A 

AKTI 

 
1. SKLEP o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč 
družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 
 
2. LETNI NAČRT ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Vransko za leto 2012 

ZAPISNIKI 

 
3. ZAPISNIK 9. redne seje Občinskega sveta občine 
Vransko  

4. ZAPISNIK 7. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja   

5. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

OBVESTILA 

 
6. OBVESTILO o prevzemanju zapuščenih in 
odsluženih motornih vozil 
 

AKTI 

1. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu v Občini Vransko za leto 2012 
 
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Ur .l. RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in  16. Člena Statuta Občine 
Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10 in 53/19,  je Občinski svet 
Občine Vransko na  9. redni seji dne 17.04.2012  sprejel  

S K L E P 
o ceni socialno varstvene storitve  Pomoč družini na 

domu v Občini Vransko za leto 2012 

1. 

Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,95 EUR na uro 
storitve od 01.03.2012 dalje. 

2. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša skupaj 8,45 
EUR/uro. 

3. 

Prispevek uporabnika znaša 7,50 EUR/uro in se lahko še 
dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno 
znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center 
za socialno delo.  

4. 

Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu 
občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave 
Občine Vransko«, uporablja pa se  od 01. marca 2012 dalje 
do sprejema novega sklepa. 

Številka: 1221/2012 
Vransko, 18. 4. 2012 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 
 

 

 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Občine Vransko za leto 2012 

Na podlagi 11. In 41. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 86/10), 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Ur.l. RS, št. 34/11), 13. člena Zakona o javnih financah 
(Ur.l. RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta 
Občine Vransko, je Občinski svet Občine Vransko na 9. 
redni seji dne 17. aprila 2012 sprejel naslednji 

L E T N I   N A Č R T 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko 

za leto 2012 
 

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA 

Pravna podlaga: 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
34/11).  

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet 
samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa 
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za 
nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod 
določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje 
proračuna. 



Številka 18/2012 – 26. 4. 2012                                            URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Odplačni način pridobitve lastninske pravice na 
nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev 
je mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. 

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od 
uveljavitve proračuna uskladi letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja s sprejetim proračunom. 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se 
lahko med letom spremeni ali dopolni. 

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema 
podatke o: 
– okvirni lokaciji, 
– okvirni velikosti, 
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, 
stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče), 
– predvidenih sredstvih, 
– ekonomski utemeljenosti. 

PRIDOBIVANJA 

Namen: 

Občina Vransko bo z namenom in ciljem zadovoljevanja in 
izpolnjevanja javnega interesa v letu 2012 pridobivala 
določeno nepremično premoženje, predvsem zemljišča.  

Občina je investitorica določenih objektov in javne 
komunalne infrastrukture na svojih zemljiščih. Za izvedbo 
vseh predvidenih investicij pa potrebuje še dodatno 
nezazidano stavbno in drugo zemljišče, ki je v lasti pravnih 
oziroma fizičnih oseb.  

Velik del programa pridobivanja zemljišč predstavljajo 
zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne 
ceste in javne poti in bo občina z nakupom le teh le uredila 
zemljiškoknjižno stanje z dejanskim namenom. 

Ker je občina zelo omejena s finančnimi sredstvi, bo 
prioritetno na proračunski postavki pridobivanje in 
razpolaganje s premoženjem občine, zaključila postopke in 
poravnala obveznosti po programih iz preteklega obdobja.  

Predlog pridobivanja novih nezazidanih stavbnih in 
drugih zemljišč: 

- za potrebe urejanja javne komunalne infrastrukture-
uskladitev dejanskega   stanja: 

1. odkup parcele parcelna številka 632/2 k.o. Tešova last  
Horvat Pristolič Martine in Pristolič Marije, Brode 18, 3305 
Vransko, površine 305 m2 po enotni ceni 7 (sedem) €/m2;  
Zemljišče v naravi predstavlja del javne poti Brode3-Grič in 
je nujno potrebno za nemoten dostop do stanovanjskih 
objektov na tej lokaciji. Predvidena vrednost je 2.135,00 €; 

2. odkup dela parcel 11/1, 292/1 in 292/5 k.o. Vransko, 
lastnik INDE Vransko; parcele v naravi predstavljajo 
zemljišče, na katerem je zgrajen most na Podgrajščici in 
dve dovozni cesti; (za zemljišče 11/1, 292/1 in 292/5 k.o. 
Vransko, cenitev ni izdelana- potrebna je parcelacija dela 
ceste na Briše;  zemljišče 785/4, k.o. Vransko v izmeri 505 
m2; Občina Vransko je podala predlog na ARSO, da se 
opuščeni vodotok Podgrajščice (dvorišče usnjarne) 
prenese na SKLAD oziroma Občino  Vransko, sledi  
menjava zemljišč; 

3. neodplačna pridobitev dela zemljišča parcelnih številk 
1077/3, 1077/5, 1080/2, 1080/3, in 1083 vse k.o. Jeronim, 
last Marije Skok in Marjana Skok, Jeronim 13, 3305 
Vransko, po katerih poteka lokalna cesta  LC 490 123 
Čreta –Ropasija, in prenos odpisanega zemljišča v last 
Občine Vransko; (potrebna je nova parcelacija in                       
odmera ceste,   stroški parcelacije, stroški davka  in vpis z 
ZK); 

4. pridobitev parc. št. 368/2, 369/3,371/2, k.o. Vransko v 
skupni izmeri 427 m2, last Košenina Ivan – v teku postopek 
razlastitve;  

5. neodplačna pridobitev zemljišč od Nastranov:  del stavbe 
št. 247 v izmeri 384 m2 na parc. št. 810/2.k.o. Tešova, 
parc. št. 810/3,k.o. Tešova  v izmeri 490 m2 in parc.št. 
634/1,k.o. Tešova v izmeri 414 m2. – realizacija pravnega 
posla iz 2011. 

6. odkup dela zemljišč parc. št. 2636/4 in 2636/3, obe k.o. 
Prekopa, last Oset Ivana, Drešinja vas 40, 3301 Petrovče, 
površine cca 1250 m². 

Zemljišče v naravi predstavlja javno pot št. 916022 Čeplje – 
AMZS Poligon in dovozno cesto do projekta PRO-3308 
Večstanovanjske vile Domino Čeplje. Predvidena vrednost 
je 12.500,00 EUR. 

2.  LETNI NAČRT   RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIN 
PREMOŽENJEM OBČINE 

Pravna podlaga: 

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 86/10) in Uredba o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
34/11). 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme 
svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa 
pristojnega za izvajanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko 
določi, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja za 
nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti pod 
določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvajanje 
proračuna. 

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se 
lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v 
letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Organ, pristojen za izvajanje proračuna, v 30 dneh od 
uveljavitve proračuna uskladi letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem s sprejetim proračunom. 

Skladno 9. členom Uredbe so v letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem vključena zemljišča, stavbe in 
deli stavb ter zemljišča s stavbami, ki zajemajo naslednje 
podatke: 

- identifikacijski znak nepremičnine, 
- orientacijski vrednosti nepremičnine, 
- predvideni metodi razpolaganja in 
- obrazložitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja s 
posamezno nepremičnino. 
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Namen/utemeljenost: 

Namen je pridobitev dela finančnih sredstev potrebnih  za 
realizacijo načrta  pridobivanja in praviloma uskladitev z 
dejanskim stanjem rabe zemljišč  (praviloma opuščene 
ceste in javne poti, ki predstavljajo funkcionalna zemljišča k 
stanovanjskih objektom). 

Predlog odprodaje zemljišč: 

1. prodaja zemljišč na Bistrici parc.št. 1307/21,1307/20,k.o.  
Ločica v izmeri 401 m2 ( izvedena je parcelacija, cenitev še 
ni narejena). 

2. prodaja zemljišča na Vidmu (Sporazum za ureditev 
dovozov do stanovanjskih objektov  Vransko 110, 110 a, 
110 b, parc. št. 361/11,k.o.  Vransko v izmeri 246 m2 in 
359/11, k.o. Vransko v izmeri 8 m2; izvedena je  
parcelacija, potrebna je cenitev; 

3. prodaja zemljišča ID1822679, pri poligonu varne vožnje, 
parc. št. 471/1. k.o. Prekopa, last Občine Vransko,v naravi 
parkirišče, v skupni izmeri 7631 m2; orientacijska vrednost 
EUR  325.641,00 (vir: javna evidenca GURS) 

4. odprodaja zemljišča ID 2148471,  parc. št. 1610/11, k.o. 
Prekopa, v lastni Občine Vransko, v naravi parkirišče, 
površine 63 m². 

Predlog menjave zemljišč: 

1.menjava dela parcele parcelna številka 769/2 k.o. 
Vransko, ki ima status javnega dobra, z delom parcel 
parcelna številka 382/3 in 382/4 obe k.o. Vransko, ki sta v 
lasti dr. Irene Vujasinovič, Vodnikova 61, 1000 Ljubljana, 
po kateri dejansko poteka dostopna pot na Gorico 
(spomenik padlim);- nerealizirano iz leta 2011 

Predlog odprodaje zemljišč s stavbami: 

Zemljišče  
(Stara 
usnjarna 
Inde) 
ID 
2752535 

 

 

 

Št. stavbe 
iz katastra 
stavb: 
122, parc. 
št, *232/1, 
k.o.   
Vransko:
Poslovna 
stavba v 
izmeri 
404 m2, 
lastnik 
Občina 
Vransko  

Orientacijska 
vrednost 
nepremičnine: 
80.000,00 
EUR: vir 
podatkov 
GURS 

 

odprodaja 
nepremičnine, 
ki ni potrebna 
za izvajanje 
osnovne 
dejavnosti ter 
pridobitev 
finančnih 
sredstev za 
nakup 
potrebnih 
nepremičnin 

 

Številka: 410/2011-2012 (478) 
Vransko, 17. 4. 2012 

Pripravila 
Jadranka Kramar l. r. 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

ZAPISNIKI 

3. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine 
Vransko 

Z A P I S N I K 
9. redne seje Občinskega sveta občine Vransko, 

ki je bila v torek, 17. aprila 2012, 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, 
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Nataša 
Urankar, Anton Homšak, Jože Matko, Janez Lencl, 
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik (od 19.35);  
- opravičeno odstotna: Nataša Juhart; 
- Nadzorni odbor: predsednik Miha Pečovnik; 
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: direktorica 
Jadranka Kramar, Rudolf Pušnik (zapisnikar);  
- predstavniki medijev: Tone Tavčer, Špela Ožir. 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih 9 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

 • Sprejem dnevnega reda: 

Janez Lencl poda predlog za umik 8. točke dnevnega reda 
(Volitve članov v Razvojni Svet Savinjske regije) z 
dnevnega reda seje. Sledi glasovanje: 8 glasov ZA umik 

Sklep št. 148 
Predlagana 8. točka dnevnega reda (Volitve članov v 
Razvojni Svet Savinjske regije) se umakne z dnevnega 
reda 9. redne seje.  

Z umikom predlagane 8. točke dnevnega reda se 
predlagana 9. točka dnevnega reda (Razno) ustrezno 
preštevilči.  

Sledi glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu 9. 
redne seje kot celoti: 8 glasov ZA sprejem dnevnega reda. 

Sklep št. 149 
Sprejme se naslednji dnevni red 9. redne seje: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje z 
dne 14.02.2012 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju 
Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec  
4. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini 
na domu za leto 2012 in Poročilo koncesionarja o delu za 
leto 2011 
5. Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2011 
6. Potrditev pogodbe za odprodajo prostorov zobne 
ambulante in pooblastilo županu za podpis 
7. Predlog Načrta razpolaganja in upravljanja s 
premoženjem Občine Vransko za leto 2012 
8. Razno 
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Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne 
seje z dne 14.02.2012 

Pripomb na zapisnik 8. redne seje ni, zato sledi glasovanje: 
8 glasov ZA potrditev zapisnika 8. redne seje 

Sklep št. 150 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje z dne 14. 2. 2012 v 
predloženem besedilu. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

a) Janez Lencl: Občinski svetniki smo s strani Medobčinske 
splošne knjižnice Žalec prejeli pismo s spiskom dolgov 
Občine Vransko do MSK Žalec v višini 26.180 eurov. Prosil 
bi za pojasnilo. 

Župan: Vprašanje je zelo kompleksno, zato vam bom 
pripravil pisni odgovor. 

b) Aleksander Reberšek: Predlagam, da občinski svetniki 
sprejmemo pobudo proti spremembi oz. skrajšanju 
sedanjega obratovalnega časa poslovalnice Pošte na 
Vranskem in da se le-ta posreduje Pošti Slovenije. 

Sledi razprava, v kateri sodelujejo Aleksander Reberšek, 
Janez Lencl, Justin Sedeljšak in župan. 

Razpravi sledi glasovanje: 9 glasov ZA sprejem pobude 

Sklep št. 151 
Občinski svet občine Vransko nasprotuje spremembi oz. 
skrajšanju delovnega časa poslovalnice Pošte Slovenije na 
Vranskem ter poziva Pošto Slovenije, da v poslovalnici na 
Vranskem ohrani nespremenjen delovni čas. 

c) Aleksander Reberšek: Glede na finančno krizo in 
brezposelnost, ki je prisotna v številnih družinah 
predlagam, da Občina Vransko pripravi pravilnik o merilih in 
postopkih za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki 
ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva v 
vrtcu v višini 100 EUR na otroka. 

Župan: Takšne pravilnike sprejemajo tiste občine, ki ne 
morejo zagotoviti prostora v vrtcih za vse otroke. Mi imamo 
prostora v vrtcu dovolj in v primeru težke socialne situacije 
so starši popolnoma oproščeni doplačila ekonomske cene 
vrtca. Zato menim, da sprejemanje takšnega pravilnika ni 
potrebno. 

Sledi razprava, v kateri sodelujejo Janez Lencl, Vladimir 
Rančigaj, Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek in župan. 
Po končani razpravi Aleksander Reberšek pobudo umakne. 

č) Aleksander Reberšek: Na 5. redni seji Občinskega sveta 
je bil sprejet sklep, da bo Občina Vransko sofinancirala 
izgradnjo odbojkarskega igrišča na Limovcah v višini 
3.000,00 EUR. Del sredstev (cca 2/3) je bil Klubu mladih 
Limovce že nakazan, del pa še ne. Zanima me, ali se bo 
lahko nakazilo izvedlo v doglednem času, da bo mogoče 
izgradnjo igrišča zaključiti še pred začetkom sezone 
odbojke na mivki? 

Župan: Pogodbene obveznosti bodo pravočasno 
izpolnjene. 

d) Aleksander Reberšek: V Čepljah nad mlekarno so stoli v 
zelo slabem stanju. Zanima me, ali bi lahko Občina 
Vransko zagotovila cca 15 stolov? 

Župan: Stoli v mlekarni so res v zelo slabem stanju. 
Preverili bomo, kje bi lahko dobili primerne stole.  

V razpravo se vključi Vladimir Rančigaj, ki pove, da Društvo 
upokojencev Vransko razpolaga s primernimi stoli ter da so 
jih pripravljeni odstopiti. 

e) Vladimir Rančigaj: Ali bi bilo mogoče urediti kameno 
zložbo pri Slovan, ker je sedanje stanje zelo nevarno za 
otroke, ki se tam igrajo?  

Župan: NIVO je začel s sanacijo strug Merinščice in 
Podgrajščice in kolikor sem seznanjen bodo sanirali tudi ta 
odsek struge Merinščice. 

f) Janez Lencl: Predlagam, da se poslovnik Občinskega 
sveta uskladi z zakonom, da ne bi več prihajalo do 
zapletov, kakršen se je zgodil ob imenovanju podžupana. 

Župan: Predlagam, da to opravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v sodelovanju z 
Občinsko upravo in potem ga lahko sprejmemo že na 
junijski seji Občinskega sveta. 

g) Jože Matko: Kdaj se bo začela urejati cesta na Tešovo? 

Župan: Zaenkrat so zagotovljena sredstva za prvi odsek pri 
starem strelišču. Sicer pa čakamo na interventni zakon in 
rebalans državnega proračuna, da bomo videli, koliko 
sredstev nam bo pripadlo. Vse je odvisno od tega, če bo na 
razpolago dovolj sredstev. Pričakujem, da bo več znanega 
do junijske seje Občinskega sveta, ko bomo predvidoma 
sprejemali tudi rebalans občinskega proračuna. Zaenkrat 
pa lahko zagotovimo samo sprotno krpanje udarnih jam.  

Ad3: Odlok o turističnem vodenju na turističnem 
območju Spodnje Savinjske doline – območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 

Župan poda obrazložitev točke. Ker se nihče ne priglasi k 
razpravi, sledi glasovanje: 8 glasov ZA sprejem odloka s 
predlagano dopolnitvijo v prvem branju 

Sklep št. 152 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o turističnem 
vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – 
območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec v prvem branju z upoštevanjem dopolnitve v 10. 
členu, ki se glasi: 

»10. člen 

 (1) Ta odlok začne veljati  petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in Občinskem 
Informatorju - Uradne objave Občine Vransko, kamor se 
posreduje po predhodni potrditvi na občinskih svetih občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.« 

Ad4: Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč 
družini na domu za leto 2012 in Poročilo koncesionarja 
o delu za leto 2011 

Župan preda besedo direktorici Občinske uprave, Jadranki 
Kramar, ki poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo Janez Lencl, Justin Sedeljšak, Jadranka Kramar 
in župan. Po končani razpravi sledi glasovanje: 

- 9 glasov ZA sprejem sklepa o ceni 
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- 9 glasov ZA sprejem poročila 

Sklep št. 153 
Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve Pomoč družini na domu v višini 15,95 EUR na uro 
storitve od 01.03.2012 dalje. 

Subvencija občine k ceni storitve znaša 8,45 EUR/uro, 
prispevek uporabnika je 7,50 EUR/uro. 

Sklep začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave občine 
Vransko«, uporablja pa se od 01. marca 2012 do sprejema 
novega sklepa. 

Sklep št. 154 
Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 2011 v 
obliki in vsebini, kot ga je pripravil koncesionar Zavod sv. 
Rafaela Vransko. 

Ad5: Podelitev priznanj občine Vransko za leto 2011 

Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Janezu Lenclu, 
ki Občinskemu svetu predstavi predlog sklepa o podelitvi 
priznanj Občine Vransko za leto 2011, ter stališče komisije, 
da bi bila potrebna sprememba Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vransko v smislu dodelave meril in 
kriterijev za podelitev občinskih priznanj. Ker se nihče ne 
priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 10 glasov ZA sprejem 
predlaganega sklepa   

Sklep št. 155 
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da se za leto 
2011 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

•GRB Občine Vransko:  

- Francu POZNIČU in Ivi POZNIČ, Vransko 36 – za 
življenjsko delo na področju gospodarstva 

•PLAKETO Občine Vransko: 

- FARČNIK Karlu, Prekopa 14 a - za dolgoletno uspešno  
delo na področju prostovoljstva 

- BLATNIK Andreju, Stopnik 10 - za dolgoletno uspešno 
delo na področju gasilstva 

- JOŠT Antonu, Vransko 163 – za  dolgoletno častno 
nošenje državne zastave 

- LESJAK Francu, Vransko 152a - za dolgoletno delovanje 
na področju kulture in športa 

 •PRIZNANJA Občine Vransko: 

- Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina Dolar, 
Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici Zlatki 
Bukovec – za doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju 
Mladina in gore 

- Mladinski ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi 
Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju 
Reberšek Martinu – za doseženo 1. mesto na 10. 
državnem kvizu gasilske mladine Slovenije 

Ad6: Potrditev pogodbe za odprodajo prostorov zobne 
ambulante in pooblastilo županu za podpis 

Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo 
predsedniku Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami, Jožetu Matku. 
Predsednik odbora Občinskemu svetu predstavi pozitivno 
stališče odbora glede odprodaje prostorov zobne 
ambulante. Sledi daljša razprava, v kateri sodelujejo 
Vladimir Rančigaj, Janez Lencl, Justin Sedeljšak, 
Aleksander Reberšek in župan. Po končani razpravi župan 
pozove občinske svetnike k imenovanju komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja. Janez Lencl predlaga komisijo 
v sestavi Vladimir Rančigaj, Marjan Pečovnik in Aleksander 
Reberšek. Sledi glasovanje o sestavi komisije: 10 glasov 
ZA predlagano sestavo komisije.  

Sklep št. 156 
Imenuje se komisija za izvedbo tajnega glasovanja o 
odprodaji prostorov zobne ambulante v Zdravstveni postaji 
Vransko v sestavi: 
- Vladimir Rančigaj 
- Marjan Pečovnik 
- Aleksander Reberšek 

Župan prekine sejo, da lahko komisija izvede postopek 
tajnega glasovanja. Po zaključenem tajnem glasovanju se 
seja nadaljuje. Član komisije, Marjan Pečovnik, predstavi 
rezultate glasovanja: oba predloga sklepov sta sprejeta. 

Sklep št. 157 
Potrdi se pogodba o odprodaji nepremičnine, poslovni 
prostor zobne ambulante v Zdravstveni postaji Vransko 
najugodnejši ponudnici Rasti Javorsky Potočnik za ceno 
50.000,00 EUR. 

Sklep št. 158 
Pooblasti se župana Občine Vransko Franca Sušnika za 
podpis pogodbe. 

Ad7: Predlog Načrta razpolaganja in upravljanja s 
premoženjem Občine Vransko za leto 2012 

Župan poda obrazložitev točke. Sledi razprava, v kateri 
sodelujejo župan, Janez Lencl, Ivan Kokovnik, Anton 
Homšak, Marjan Pečovnik in predsednik Nadzornega 
odbora, Miha Pečovnik. Po končani razpravi sledi 
glasovanje: 10 glasov ZA sprejem načrta 

Sklep št. 159 
Sprejme se Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem  Občine Vransko za leto 2012 v predloženem 
besedilu. 

Ad8: Razno 

a) Župan Občinski svet seznani z vlogo Ivana Punčoha za 
sofinanciranje obnove lokalnega vodovoda ter obrazloži, da 
se v skladu z veljavno zakonodajo sredstva za 
sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture 
zasebnikom ne smejo več izplačevati zgolj na podlagi 
sklepa Občinskega sveta, ampak mora biti izveden javni 
razpis, na kar je bila Občina Vransko ob reviziji poslovanja 
s strani Računskega sodišča tudi izrecno opozorjena.   

b) Župan seznani Občinski svet z vlogo Zupan Mojce za 
plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za priključitev 
na javno kanalizacijo na 24 obrokov in pove, da bo vložnici 
predlagal kompenzacijo plačila komunalnega prispevka s 
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plačilom obveznosti, ki jih ima Občina Vransko do vložnice 
z naslova odkupa zemljišča, po katerem poteka javna pot 
št. 992731 Goričan – 447. 

c) Župan seznani Občinski svet z vlogo AMZS za izdajo 
soglasja za uporabo parkirišča pred Centrom varne vožnje 
Vransko v času načrtovanih večjih prireditev. Pove, da 
namerava vlogi ugoditi, da pa je dolgoročno predvidena 
odprodaja parkirišča, ker občina od le-tega sicer nima 
nobenih koristi.     

č) Aleksander Reberšek povabi občinske svetnike na 
Vranske poletne večere, ki se po nekaj letih premora na 
Vransko vračajo 29. 6. 2012. 

d) Župan povabi občinske svetnike na slavnostno sejo 
Občinskega sveta in tradicionalno prvomajsko srečanje na 
Čreti. 

Seja je bila zaključena ob 20.29. 

Številka: 0320/2012 
Vransko, 17. 4. 2012 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko  
Franc Sušnik l. r. 

 

 
4. Zapisnik 7. redne seje Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja   

 
Z A P I S N I K 

7. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja,  

ki je bila v sredo, 28. marca 2012, 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 
 
Ostali prisotni: Jadranka Kramar, občinska uprava 

•Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik komisije ugotovi, da so 
prisotni vsi člani komisije, zato je seja komisije sklepčna in 
lahko prične z delom. 

•Sprejem dnevnega reda: 

Predsednik komisije poda predlog razširitve dnevnega reda 
seje tako, da se za predlagano 5. točko doda nova 6. točka: 
Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače županu Občine 
Vransko, točka Razno pa se ustrezno preštevilči. 

Na predlog ni pripomb. Glasovanje : 5 glasova ZA. 

Sklep št. 21: 
Soglasno je sprejet naslednji dnevni red:  
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. (korespondenčne seje) 
z dne 20.1.2012 

2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011 
3. Priprava predloga občinskem svetu za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011 
4. Seznanitev s Sklepom o določitvi plače podžupanu 
Občine Vransko 
5. Sklep o določitvi RLD za leto 2012 županu Občine 
Vransko 
6. Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače županu 
Občine Vransko 
7. Razno 

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 6. (korespondenčne 
seje) z dne 20. 1. 2012 

Na predložen zapisnik 6. korespondenčne seje ni bilo 
pripomb, zato so člani soglasno sprejeli. 

Sklep št. 22 
Potrdi se zapisnik 6. Korespondenčne seje KMVIP v 
predloženem besedilu. 

Ad2 Obravnava prispelih predlogov za priznanja 2011 

Komisija je ugotovila, da so na razpis za podelitev priznanj 
Občine Vransko za leto 2011, objavljen na uradni spletni 
strani občine obcina.vransko@vransko.si; in v Občinskem 
Informatorju, Uradne objave Občine Vransko št. 15/2012  z 
dne 31.1.2012 prispeli  pisni predlogi treh predlagateljev: 

1. Medobčinsko društvo invalidov Žalec z dne 28.2.2012 – 
za podelitev priznanja Farčnik Karlu, Prekopa - za 
dolgoletno uspešno  delo na področju prostovoljstva  

2. PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, z dne 14.3.2012 – za 
podelitev priznanja Blatnik Andreju, Stopnik,  za dolgoletno 
uspešno delo na področju gasilstva  

3. Občina Vransko, Župan,  z dne 15.3.2012  

3.1.Poznič Francu in Ivi, Vransko – za življenjsko delo na 
področju gospodarstva 

3.2.Jošt Antonu, Vransko – za  dolgoletno častno nošenje 
državne zastave  

3.3.Lesjak Francu, Vransko – za dolgoletno delovanje na 
področju kulture in športa 

3.4.Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina 
Dolar, Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici 
Zlatki Bukovec – za doseženo 1. Mesto na državnem 
tekmovanju Mladina in gore 

3.5.Mladinski ekipi Gasilskega društva Vransko v sestavi 
Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju 
Reberšek Martinu – za doseženo 1. Mesto na 10. 
Državnem kvizu gasilske mladine Slovenije 

Vsi predlogi so bili vloženi  pravočasno, to je do 
15.03.2012, zato sledili pregled, obravnava in razprava o  
posamičnih predlogih predlagateljev. 

Ugotovitev: 
Komisija je ugotovila, da vsi prispeli predlogi ustrezajo 
razpisnim pogojem, zato  z njimi soglaša.  
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Ad3 Priprava predloga Občinskemu svetu   

Na osnovi zaključka prejšnje točke dnevnega reda je 
komisija pripravila  končni seznam in oblikovala predlog za 
podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2011 
občinskemu svetu ter o njem glasovala: 5 glasov ZA. 

Sklep št. 23 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep, da 
se za leto 2011 podelijo naslednja priznanja Občine 
Vransko: 

1.GRB Občine Vransko:  

Francu POZNIČU in Ivi POZNIČ, Vransko 36 – za 
življenjsko delo na področju gospodarstva; 

2.PLAKETO Občine Vransko: 

2.1. FARČNIK Karlu, Prekopa 14 a - za dolgoletno uspešno  
delo na področju prostovoljstva; 

2.2.BLATNIK Andreju, Stopnik 10 - za dolgoletno uspešno 
delo na področju gasilstva; 

2.3. JOŠT Antonu, Vransko 163 – za  dolgoletno častno 
nošenje državne zastave; 

2.4. LESJAK Francu, Vransko 152a - za dolgoletno 
delovanje na področju kulture in športa; 

3. PRIZNANJA Občine Vransko: 

3.1.Ekipi Planinskega društva Vransko v sestavi Nina 
Dolar, Tjaša Pikel, David Paulič, Žan Dolar in mentorici 
Zlatki Bukovec – za doseženo 1. mesto na državnem 
tekmovanju Mladina in gore; 

3.2.Mladinski ekipi Gasilskega društva Vransko v sestavi 
Nika Verdelj, Nejc Ropas , Luka Slapnik in mentorju 
Reberšek Martinu – za doseženo 1. mesto na 10. 
državnem kvizu gasilske mladine Slovenije; 

Ad4 Seznanitev s Sklepom o določitvi plače podžupanu 
Občine Vransko 

Skladno z ZLS je župan dne 15.3.2012 izdal Sklep o 
imenovanju podžupana Občine Vransko, s katerim je za 
neprofesionalnega podžupana imenoval Aleksandra 
Reberška.  

Podžupanu skladno z veljavno zakonodajo za opravljanje 
funkcije podžupana pripada plačilo. Župan je dne 
27.3.2012 izdal Sklep o določitvi plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije podžupana Občine Vransko, s katerim 
je funkcijo podžupana VI, ki velja za lokalne skupnosti, ki 
štejejo od 2001 do 5000 prebivalcev, razvrstil v 39. Plačni 
razred  in mu glede na obseg pooblastil določil 25 % plače 
(kar znaša ob izdaji sklepa 491,43 EUR bruto/mesec ), ki bi 
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, od 01.04.2012 
dalje do izteka mandata.  

Zaključek: 
Komisija se je seznanila z predloženim Sklepom o določitvi 
plače podžupanu Občine Vransko št. 0321/2012-01 z dne 
27.04.2012. 

 

Ad5 Sklep o določitvi RLD za leto 2012 županu Občine 
Vransko 

Župan občine Vransko Franc Sušnik opravlja funkcijo 
župana poklicno. Skladno z veljavno delovno pravno 
zakonodajo zaposlenemu pripada pravica do rednega 
letnega dopusta. Glede na veljavne kriterije pripada županu 
Francu Sušniku 40 dni rednega letnega dopusta, izdaja 
sklepa je v pristojnosti Komisije. V primeru spremembe 
zakonodaje (interventni zakon ipd.) se sklep ustrezno 
spremeni. 

Sklep št. 24 
Izda se odločba o pravici do rednega letnega dopusta  za 
leto 2012 županu Občine Vransko v predloženem besedilu. 
V primeru spremembe zakonodaje  (interventni zakon ipd.) 
se sklep ustrezno spremeni. 

Ad6 Sklep o spremembi sklepa o določitvi plače 
županu Občine Vransko 

Komisija je zaradi določbe 2. točke 7 člena Zakona o 
dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki funkcionarjem 
zaradi učinkov finančne krize določa znižanje plač za 
znesek  v višini 4 % osnovne plače od 1.1. do 31.12.2012, 
o tem izdala Sprememba sklepa o določitvi plače županu z 
dne 22.12.2010. 

Sklep št. 25 
Izda se Sprememba sklepa o določitvi plače župana  št. 
012/2012(1)-5 z dne 22.12.2010 v predloženem besedilu. 

Ad7 Razno 

V razpravi je Vladimir Rančigaj izpostavil potrebo po uvedbi 
priznanja župana za enkratne izredne dosežke, kar 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 in sprejela zaključek, da bo pripravila 
predlog za obravnavo na eni izmed naslednjih sej. 

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri. 

Številka: 012/2012-02 
Vransko, 3. 4. 2012 

Zapisala 
Jadranka Kramar l. r. 

Predsednik komisije 
Janez Lencl l. r. 

 

 
5. Zapisnik 3. redne seje Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 
Z A P I S N I K 

3. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami,  

ki je bila v sredo, 4. aprila 2012, ob  17. uri v sejni sobi 
Občine Vransko, Vransko 59. 

Prisotni člani odbora ob 17. uri: Jože Matko (predsednik), 
Janez Lencl, Valerija Jerman, Janko Pečovnik, Justin 
Sedeljšak. 
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Ostali prisotni: župan Franc Sušnik, Rudi Pušnik 
(zapisnikar).  

• Ugotovitev sklepčnosti: 

Po uvodnem pozdravu predsednik odbora ugotovi, da so 
prisotni vsi člani odbora, zato je seja odbora sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 

Predlagan dnevni red je soglasno sprejet. 

Sklep št. 7 
Sprejme se naslednji dnevni red 3. redne seje Odbora za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:  

1. Obravnava izvedenega postopka javnega zbiranja 
ponudb za prodajo poslovnega prostora z zobno ambulanto 
in pisarno v Zdravstvenem domu Vransko   
2. Razno 

Ad1: Obravnava izvedenega postopka javnega zbiranja 
ponudb za prodajo poslovnega prostora z zobno 
ambulanto in pisarno v Zdravstvenem domu Vransko 

Predsednik odbora poda uvodno obrazložitev točke ter 
preda besedo županu. Župan odboru predstavi izveden 
postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega 
prostora z zobno ambulanto v Zdravstvenem domu 
Vransko. 

Justin Sedeljšak poda ugotovitev, da je v seznamu prispelih 
ponudb napačno vpisan datum prispetja ponudbe. Odbor 
soglaša, da je napako potrebno popraviti. 

Valerija Jerman predlaga, da se v prodajno pogodbo vnese 
določilo, da je poslovni prostor, ki je predmet nameravane 
prodaje, mogoče uporabljati samo za opravljanje 
zobozdravstvene dejavnosti. Odbor predlog soglasno 
sprejme. 

Sledi razprava.  

Po zaključeni razpravi odbor soglasno sprejme naslednja 
sklepa: 

Sklep št. 8 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami podajo pozitivno mnenje k izvedenemu 
postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo poslovnega 
prostora z zobno ambulanto in pisarno v Zdravstvenem 
domu Vransko in predlaga Občinskemu svetu, da poda 
soglasje k prodaji omenjenega poslovnega prostora. 

Sklep št. 9 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami predlaga Občinskemu svetu, da pooblasti 
župana za podpis prodajne pogodbe za poslovni prostor z 
zobno ambulanto in pisarno v Zdravstvenem domu 
Vransko. 

Ad2: Razno 

• Janko Pečovnik: Kako napreduje projekt VR13-1e/CD7 pri 
pokopališču Vransko? 

Župan pojasni, da je sedaj vse v rokah investitorja, ki pa še 
ni dostavil soglasij soglasodajalcev in čistopisa odloka o 
OPPN, katerega mora sprejeti Občinski svet.  

• Justin Sedeljšak: Ali je bilo že izdano gradbeno dovoljenje 
za projekt Vile Domino Čeplje? 

Župan: Gradbeno dovoljenje je bilo izdano. 

• Župan odboru predstavi problematiko ureditve dovoznih 
poti za Bogataj na Vidmu. 

• Župan odbor seznani s predvidenimi dopolnitvami 
Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
občine.  

Seja odbora je bila zaključena ob 18.15. 

Številka: 0112-01/2012-08 
Vransko, 4. 4. 2012 

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Predsednik odbora 
Jože Matko l. r. 
 

OBVESTILA 

6. Obvestilo o prevzemanju zapuščenih in odsluženih 
motornih vozil 

Koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili na našem območju 
Karbon d.o.o. sporoča, da akcija odvoza izrabljenih 
motornih vozil še vedno poteka. 

Lastniki lahko svoje odsluženo vozilo na svojem domu 
oddajo v brezplačno ekološko razgradnjo. Ob predaji 
odsluženega vozila zadnji lastnik prejme potrdilo o 
razgradnji. 

Kontaktna oseba je Peter Sever (GSM: 041 690 957; e-
pošta: peter.sever@karbon.si). 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

OGLeD MUZIKALA THe jUNGLe BOY
V četrtek, 16. 2. 2012, smo si pri angleščini najbolj prizadevni 
in marljivi učenci ogledali muzikal The Jungle Boy (Deček iz 
džungle) v Mariboru. Predstava je potekala v organizaciji Eng-
lish Student Theatre II. gimnazije Maribor, in sicer v njihovem 
šolskem amfiteatru. 

Dvourna predstava s krajšim odmorom je presegla vsa moja 
pričakovanja. Nastopajoči so govorili razumljivo angleško, tako 

da nekateri nismo potrebovali podnapisov, ki so bili na stranskih 
monitorjih. Zgodba govori o sinu človeka, ki ga živali džungle 
najdejo v čolnu in ga vzamejo za svojega. Čez petnajst deževnih 
obdobij se v njihov del džungle vrne strašni tiger. V nevarnosti, 
da bi napadel trop živali in tudi Narayana, sina človeka, le-tega 
s panterjem pošljejo v človeško vas. Na poti tja se Narayan in 
panter spopadeta z mnogimi ovirami in se celo spreta. Na koncu 
Narayan, panter in panda prispejo v človeško vas, kjer Narayan 
ob deklici Chandri spozna občutek ljubezni. Tigra ljudje ulovi-
jo in zaprejo v kletko, tako da ne more več nikomur škodovati. 
Na poroki Chandre in Narayana se spoznata ter spoprijateljita 
človeški in živalski rod.
Glasnost glasbe je bila primerna za vzdušje, izbrana zvrst je bila 
odlična za mladostnike. Pesmi so malo priredili in jih tako nare-
dili še zanimivejše. Nastopajoči so bili oblečeni v tople in težke 
kostume, kljub temu da je bilo v dvorani zelo vroče. V marsika-
terem odlomku smo se pošteno nasmejali, tudi do solz. Koreo-
grafija je bila tehnično dokaj težka in popolno izvedena. Vokalno 
so bili nastopajoči prepričljivi in zelo dobri. Skratka, predstava je 
bila z zelo dobro vsebino izjemno zanimiva.
Vsekakor se splača sodelovati pri angleščini, saj mi predstava, kot 
je bila ta, pomeni izredno veliko nagrado - veliko več, kot sem 
pričakovala.

Tea Pustoslemšek, 9. c 
OŠ Vransko - Tabor, POŠ Tabor

ZMAjČeK jURČeK NA OBISKU 
v vRTCU vRANSKO

Zveza prijateljev mladine Slovenije vsako leto organizira ekološko 
akcijo za vrtce po Sloveniji, ki se imenuje ZELENI NAHRBT-
NIK. Maskota Zmajček Jurček je v mesecu marcu prinesel 
nahrbtnik v naš vrtec. Naša naloga je bila, da na igrišču posadi-
mo novo drevo.
V sklopu te teme smo se pogovarjali o drevesnih vrstah, ki ras-
tejo v naši okolici, o pomenu gozda za naše življenje in njegovem 
varovanju.
Veliko časa smo in še bomo preživeli v naših neokrnjenih goz-
dovih, kjer otroci spoznavajo neomejeno število možnosti za 
ustvarjalno igro v naravi. Na te trenutke smo strokovne delavke 
vrtca še posebej pozorne in jim pripisujemo velik pomen, saj 
se bodo v prihodnosti otroci spominjali pozitivnih doživetij iz 
gozda. Preko teh doživetij razvijamo pri otrocih spoštljiv odnos 
do narave.
Nalogo smo opravili z odliko, saj smo presegli celo Zmajčkova 
pričakovanja. Posadili smo kar štiri drevesa (bor, bukev, lipo in 
smreko). V delovni akciji sajenja so sodelovali vsi otroci vrtca, 

mlajši kot opazovalci in spodbuda starejšim, ki so luknje kopali 
in drevesa zasipali. 

Nuša Križnik

ŠTAFeTA SeMeN 
NA eKOLOŠKI KMeTIjI ZAHOjNIK

Tretješolci so se odzvali na povabilo, da prisostvujejo štafeti se-
men na ekološki kmetiji Zahojnik, in se v Brode odpravili peš, 
skupaj z učiteljicami Polono Vodičar, Anjo Zahrastnik in Marijo 
Završnik. 
Najprej  so učenci izvedeli, da pri setvi potrebujemo zdrave roke 
in noge, dobro srce, zdrav razum, prijazno okolje in seveda 
poln želodček, zato so se lahko okrepčali s čudovitim domačim 
kruhom, ki je vitaliziran z informirano vodo.

Lastnica ekološke kmetije Zahojnik, ga. Golob, je učence pova-
bila, da so si razdelili lončke, v katere so nasuli zemljo. Nato so 
izbirali med semeni čebulčka, solate, bazilike in koruze. Izbrano 
seme so posejali oz. posadili v lonček. Ko je vsak opravil svojo 
nalogo, so se pogovarjali z novinarko Sveta na Kanalu A o tem, 
kaj so ob setvi čutili in kaj vedo o samooskrbi. Učenci so svoja 
občutja in znanje več kot odlično predstavili. Njihov slogan 
»SKRBIMO ZA NARAVO, DAJTE TUDI VI, ZATO SODE-
LUJEMO V ŠTAFETI SEMEN« je več kot primeren za današnji 
čas, ko postaja skrb za naravo in potreba po samooskrbi vse večja.

Po predstavi

Sadimo novo drevo
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VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

Čisto nazadnje pa so posadili še nekaj koruze na pravo njivo in jo 
zastrli s slamo.
Učenci so se nato veseli in zadovoljni peš vrnili v šolo, lončke s 
posejano zelenjavo pa so prinesli nazaj, da bodo lahko opazovali, 
kako raste njihova prva zelenjava.
Večini je bil ta mali prispevek k štafeti semen zelo všeč, pohvalili 
pa so tudi vitalizirani kruh iz Devete vasi, ki ga pečejo v majhni 
pekarni v vasici Podvin v Savinjski dolini in je pripravljen po star-
ih, tradicionalnih receptih, brez aditivov in drugih nenaravnih 
dodatkov.

Zapisala Marija Završnik.
Fotografirala članica fotokrožka Nuša Maloprav, 6. b. Čakam, da posejem svoje prvo seme

Delitev vitaliziranega kruhaPa še zastirka, da bo koruza imela vlago

AKTIvNOSTI KROŽKA pROSTOvOLjNO DeLO 
NA OŠ vRANSKO -TABOR

Na osnovni šoli Vransko - Tabor so prostovoljci in prostovoljke 
zelo aktivni in počnejo zelo raznolike stvari. V krožek so vključeni 
učenci in učenke od 5. do 8. razreda.
V mrzlih zimskih mesecih smo se odločili, da izvedemo zbi-
ralno akcijo za azil za živali. V naših zbiralnih kotičkih v šoli in 
vrtcu Vransko smo zbrali veliko količino hrane za živali, igrač, 
povodcev, odejic, posteljic … V ta namen smo priredili tudi 
zaključno prireditev zbiralne akcije za azil, kjer so se predstavili 

učenci gledališkega kluba in ansambelske igre z mentoricama 
Vanjo Govek in Polono Učakar. Program so popestrile tudi ple-
salke plesnega krožka prvega triletja pod vodstvom gospe Mateje 
Jeler. Predstavili so se tudi prostovoljci, prav tako pa so izvedli 

delavnico izdelovanja origamijev živalskih motivov. Z zbranimi 
prostovoljnimi prispevki smo nakupili hrano za živali in nato 
vse skupaj odpeljali v azil Gmajnice v Ljubljani, kjer so bili naših 
darov nadvse veseli.
V mesecu marcu je potekal na Vranskem koncert za Dejana, ki 
smo se ga udeležili tudi prostovoljčki pod mentorstvom Tine 
Golob, Maje Jerman in Sanje Marn. Na koncertu in tudi sicer 
prodajamo broške zanj in smo uspeli zbrati že okrog 1300 evrov. 
Veselimo se nadaljnje prodaje in upamo, da bomo uspeli Dejanu 
predati čim večji znesek.

Udeležili smo se tudi čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu 2012, kjer so prostovoljci odigrali vlogo pomočnikov 
posamezne skupine čiščenja na Vranskem in njegovi okolici. 
Na Toyoti Slovenija je v zimskih mesecih potekala dobrodelna 
akcija izdelovanja origamijev, kjer se je za vsak izdelani origami 
podarilo 1 evro v dobrodelne namene za bolne otroke. Tudi 
tukaj so prostovoljci pod mentorstvom Tine Golob, Anamarije 

Na koncertu za Dejana smo prodajali broške

Nakup hrane za azil
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Potočnik in Sanje Marn izdelali veliko origamijev v prečudovitem 
ambientu ribnika in pokazali svojo ustvarjalnost.
Ves marec je na šoli in v vrtcu potekala zbiralna akcija oblačil, 
čevljev, igrač, športne opreme, spominkov, posteljnine in še 
marsičesa. Zbrali smo ogromno stvari, ki smo jih ob zaključku 
zbiralne akcije podarili socialno ogroženim družinam Savinjske 
regije, prav tako pa tudi vsem pomoči potrebnim iz širše Sloveni-
je. 

Najlepša hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k našim pros-
tovoljnim dejavnostim, darovali rabljene ali nove stvari, pros-
tovoljne prispevke … Posebna zahvala tudi vodstvu šole, vsem 
strokovnim delavkam, ki so se izkazale v vlogi pomočnic pri 
prostovoljnih aktivnostih, ter tehničnemu osebju na OŠ Vransko 
- Tabor. Veseli smo, da so naše aktivnosti v tolikšni meri podprte 
tudi v samem kraju. Brez vaše pomoči nam vse izvedeno ne bi 
uspelo.

Tina Golob, 
mentorica krožka Prostovoljno delo na OŠ Vransko - Tabor

VRANIN GLAS - StRANI OŠ VRANSkO - tAbOR

Origamiji za Toyoto Slovenije Skupinska fotografija zbiralne akcije oblačil

OČISTIMO SLOveNIjO 2012
V vrtcu Vransko smo se že v petek, 23. marca, lotili čiščenja 
bližnje okolice vrtca, igrišča in sprehajalnih poti. Otrokom smo 
razdelili rokavice in vrečke za smeti, ki so bile različnih barv. Kot 
pravi ekologi že vemo, kako je potrebno  ločevati in v kateri zaboj-
nik odvržemo posamezni odpadek.   
Naslednji dan, v soboto, pa smo se pridružili vseslovenski 
akciji »Očistimo Slovenijo«. Čistili smo potok Merinščico. Na 
obrežju in v samem potoku  smo našli predvsem veliko plastične 
embalaže, tetrapaka in tudi veliko preprogo, ki pa je nismo mogli 
sami izvleči.

Mateja Remic

peSeM IZ OSeMSTO GRL
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Žalec je pripravil v  dvorani Doma II. slovenskega tabo-
ra območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov. Na 
dveh koncertih je nastopilo 20 otroških in mladinskih  zborov z 
803 pevci iz šestih občin Spodnje Savinjske doline. 
Z OŠ Prebold, Griže in Vransko – Tabor so nastopili otroški, 
mlajši otroški in mladinski pevski zbori, z OŠ Polzela, Braslovče, 
Petrovče in s I. OŠ Žalec so nastopali otroški in mladinski pevski 
zbori, z II. OŠ Žalec, OŠ Šempeter in POŠ Trje pa otroški pevski 
zbori. 
Kot je povedal vodja Območne izpostave Javnega sklada Repub-
like Slovenije Marko Repnik, je revija pokazala, da je zborovsko 
petje na osnovnih šolah številčno in kvalitetno in da se zanj pri 
nas ni potrebno bati, saj bodo prav gotovo številni osnovnošolski 
pevci nadaljevali v odraslih zborih. Revijo je po strokovno plati 
ocenjevala Katja Gruber, ki bo podala pisno oceno. 

 T. Tavčar                                                                       

Med nastopom otroškega pevskega zbora OŠ Vransko – Tabor Otroci iz vrtca v akciji
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KOŠARKARSKO DRUŠTvO 
vRANI vRANSKO

Zadnjo soboto v marcu smo košarkarji Vran-
skega zaključili sezono 2011/12, našo 5. in 
hkrati najuspešnejšo v kratki zgodovini delo-
vanja društva. Uspešna je bila tudi zadnja 

tekma, saj smo na domačem parketu premagali rivale iz 
Kamnika, ekipo Calcit Basketball, in s tem dosegli de-
seto zmago v sezoni. S polovičnim izkupičkom desetih 
zmag in desetih porazov smo sezono zaključili na za-
vidljivem 6. mestu. Ob dejstvu, da smo ekipa z najnižjim 
proračunom v 3. SKL in da vsi člani društva delujemo 
izključno prostovoljno, je to uspeh, na katerega smo 
lahko ponosni. Kljub temu da smo pravkar zaključili s 
sezono, že potekajo priprave na naslednjo. Veliko je še 
potrebno postoriti pri sami organizaciji društva, zagoto-
viti je potrebno finančna sredstva, opravljamo pa tudi že 
pogovore s potencialnimi okrepitvami na parketu Vrane. 
Zato z optimizmom in zagnanostjo pričakujemo sezono 
2012/13, ki se začne v mesecu oktobru.

Po zadnji članski tekmi je preteklo le nekaj ur, ko so se 
na domačem parketu že merili Vrani Vransko in ekipa 
Celjski vitez iz Celja. V nedeljo, 1. aprila, so svojo drugo 
sezono namreč začeli starejši pionirji (U-14, fantje, rojeni 
v letu 1998 in mlajši). V 2. SKL bodo od aprila do začetka 
poletnih počitnic odigrali osem tekem, polovico teh bo 
potekalo v dvorani na Vranskem ob nedeljah v dopol-
danskem času. Zato ste vsi ljubitelji športa, še posebej pa 
košarke, vabljeni na ogled tekem.

Avtor: Žan Ocvirk

IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

peTI DvORANSKI TURNIR 
v MALeM NOGOMeTU

V nedeljo, 15. 4. 2012, se je v Športni dvorani 
Vransko odvijal že 5. tradicionalni dvoran-
ski turnir v malem nogometu v organizaciji 

ŠD Papagaji. Na turnirju je sodelovalo kar 15 ekip iz vse 
Slovenije. Odigranih je bilo 25 tekem. 
Končna razvrstitev: 
1. INSEM ATMOS
2. ČEBELARJI
3. VRAGI
4. GRADNJE BRLEC

ŠD PAPAGAJI,  Peter Pečovnik

KK Vrani VransKo

Vabi na:

KAJ? Treninge košarke

KOGA? Vse osnovnošolce in osnovnošolke OŠ Vransko

KJE? V športni dvorani na Vranskem

KDAJ?

Pon. 7.00-8.05
Tor.  7.00-8.05
Sre. 14.30-16.00
Čet. 7.00-8.05 in 14.30-16.00
Pet. 7.00-8.05

V marcu 2012 začetek 2. SKL za fante U-14 in U-12!

Vse informacije na tel. 031-858-257 (ŽAN)
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

v HOMŠKeM MLINU ZOpeT ZeLO ŽIvO
Homški mlin, nekdaj eden največjih v tem delu vran-
ske občine, so pred žalostno usodo propadanja, ki so jo 
doživeli skoraj vsi drugi, pred propadom rešili novi last-
niki, saj so ga zelo skrbno obnovili. Res je, da ne melje, 
nima vodnega korita in kolesa, zato pa je v celoti ohran-
jena njegova notranjost.
V tem prijetnem ambientu se ves čas nekaj dogaja: pri-
jateljska srečanja, pikniki, kulinarične pokušine, obujanje 
starih tradicij in znanj, predvsem pa je tu dobra volja in 
pripravljenost pomagati.
Pred prazniki in po praznikih se je tu skupina članic 
Društva univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko 
preizkušala v peki različnih vrst kruha, potic in pletenic 
pod vodstvom mentorice Marije Prajner ter ob pomoči 
in asistenci gospe Stanislave Škrabar. Nobena od teh do-
brot pa se ne speče nikjer bolje kot v kmečki peči. Tu se 

je pokazalo znanje in veliko dobre volje gospoda Mar-
jana Škrabarja, saj je prostor dobro ogrel in peč pravilno 
zakuril ter pripravil za peko. 
Srečanja so se odvijala tri sobote, pretežno skozi ves dan.
Na prvem srečanju so udeleženke pripravile, zamesile in 
spekle devet vrst kruha: pšeničnega, ajdovega z orehi, ko-
ruznega, pirinega, poletno zeliščnega, sončničnega, ovs-
enega, mlečnega, pince in francoske rogljičke.
Na drugem srečanju pa so udeleženke zamesile in pri-
pravile ter spekle potice z makovim, orehovim, jabolčnim, 
pehtranovim, rožičevim nadevom, ajdovo, kokosovo, 
potratno, ocvirkovo potico in šarkelj.
Na zadnjem srečanju pa so ustvarjale iz testa pletenice, 
razne figurice in like.
Izdelki so bili okusni. Priporočite se jim!

Ludvik Krajnc

DRŽAvNO pRveNSTvO v jU jITSU v ŠeMpeTRU
V soboto, 7. 4. 2012, je v Šempetru v Savinjski dolini 
potekalo državno prvenstvo za kadete in člane. Tekmovan-
je je organiziral Ju jitsu klub Aljesan iz Šempetra v sodelo-
vanju z Ju jitsu zvezo Slovenije Na prvenstvu je tekmovalo 
81 tekmovalcev iz 14 klubov v vseh težnostnih kategorijah. 
Tekmovanje je bilo toliko pomembnejše, ker je bilo zadnje 
tekmovanje za izbor v kadetsko in mladinsko reprezent-
anco, ki bo potekalo od 11. do 13. maja v Genovi v Italiji.
Ju jitsu klub Aljesan Šempeter so njegovi tekmovalci 
odlično zastopali, saj so osvojili sedem naslovov državnih 
prvakov, tri naslove državnih podprvakov in tri tretja 
mesta. Pri kadetih in kadetinjah so postali državni prvaki 
z osvojenim prvim mestom: Miha Jambrovič (kategorija 
-46 kg), Timotej Štojs (kategorija -55 kg),  Uroš Posedel 
(kategorija -60 kg), Tilen Hadolin (kategorija -73 kg) Lea 
Posedel (kategorija -52 kg). Z naslovom državne podprva-
kinje in osvojenim drugim mestom pa je uspeh kadetov 
podprla še Nika Altelj (kategorija kadeti -57 kg).
Pri članih je naslov državnega prvaka pripadel trenerju 
in predsedniku Ju jitsu kluba Aljesan Primožu Muhovicu 
(kategorija +94 kg),  pri članicah je naslov osvojila trener-
ka Sabina Predovnik (kategorija +70 kg), naslov državne 
podprvakinje sta si priborili Barbara Stiplovšek (kategorija 
-62 kg) in Anja Laznik (kategorija -70 kg). Uspeh klub-
ske vrste je dopolnil še Žan Artejl z osvojenim odličnim 
tretjim mestom (kategorija člani -69 kg).
Klub borilnih veščin iz Šempetra ima že drugo leto svojo 
uspešno sekcijo tudi v OŠ Vransko - Tabor, kjer podmla-
dek kluba uspešno trenira in se domov vrača z odličnimi 
uvrstitvami pa tudi z medaljami. Na zadnjem tekmovan-
ju v tehniki v Ribnici je v kategoriji deklice 9-10 let Sara 

Miklaužič osvojila odlično 2. mesto. Ostali člani (Anže 
Govednik, Žiga Turnšek, Ula Weiss in Julija Weiss) so se 
na tekmovanju zelo dobro uvrstili in zasedli odlična mesta. 
Julija Weiss je v skupnem seštevku treh tekmovanj v kate-
goriji deklice 7-8 let osvojila bronasto medaljo.
Sabina predovnik, trenerka in uspešna tekmovalka  v 
Ju jitsu  klubu  Aljesan v Šempetru, je v ponedeljek, 16. 
4. 2012, prejela posebno priznanje, in sicer bronasto pla-
keto  Olimpijskega komiteja Slovenije za dosežene uspe-
he in trud v letu 2011. Priznanje je prejela kot nagrado 
za uspešno tekmovalno pot v letu 2011 ter za vrhunske 
dosežke kot športnica v kategoriji »Svetovni« za osvojen 
naslov evropske prvakinje in tretje mesto na svetovnem 
prvenstvu v Kolumbiji.

Albert Predovnik

Sabina Predovnik
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠtEV

RAZPORED ŠPORTNIH DOGODKOV - MAJ 2012 

 

 

 

4. 5. 
17.30 

Nogomet U14 
VRANI VRANSKO : PIVOVAR LAŠKO 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

6. 5. 
10.00 

Nogomet U12 
VRANSKO : ROGAŠKA CRYSTAL 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

6.5. 
17.00 

Nogomet U18 
VRANSKO : KOVNAR ŠTORE 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

12. 5. 
10.00 

Nogomet U8 in U10 
VRANSKO : ND MOZIRJE 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

18. 5. 
17.30 

Nogomet U14 
VRANSKO : MONS CLAUDIUS 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

20. 5. 
17.30 

Nogomet U18 
VRANSKO : ZREČE 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

26. 5. 
10.00 

Nogomet U8 in U10 
VRANSKO : RUDAR VELENJE 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

27. 5. 
10.00 

Nogomet U12 
VRANSKO : ZREČE 

Stadion Videm 
Vransko 

NK Vransko 

27. 5. 
10.00 

Košarka U14 
VRANI VRANSKO-PODČETRTEK 

TERME OLIMIJA 

Športna dvorana 
Vransko 

KD Vrani Vransko 

 

 

 

OBVESTILO 
 

                                                         
 
 

Letos mineva že 60 let od  smrti              
našega sovaščana  

Lavoslava Schwentnerja. 
V ta namen se ob koncu 

leta pripravlja stalna razstava 
v njegovi rojstni hiši na 

Vranskem. 

 
Zato prosimo lastnike predmetov in dokumentov, ki so kakor koli povezani z 
Lavoslavom Schwentnerjem, da jih prinesete v pisarno ZKTŠ Vransko, 
kjer jih lahko podarite ali samo posodite v namen raziskovanja. 
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Medobčinska splošna knjižnica Žalec 
Občinska knjižnica Vransko 

 
           torek in petek 12.00–18.00, sobota 8.00–12.00  

              tel.: 03 703 12 80; e-pošta: skvransko@zal.sik.si | 

 
PRIREDITVE V MESECU MAJU 

 
 5. 5.–26. 5. 2012: Razstava metuljev Jerice Felicijan 
 torek, 8. 5. 2012,  ob 11. uri: Literarno druženje v Našem domu 
 ponedeljek, 14. 5. 2012, ob 19. uri: Zaključek bralne značke za odrasle Savinjčani beremo 

v Domu II. slov. tabora v Žalcu 
 torek, 22. 5. 2012, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

 
NEKAJ KNJIŽNIH NOVOSTI: 
 
Gehm, F.: Vampirski sestri 
Kobe P., T.: Dva dedka 
Kobe P., T.: Lunini žarki 
Kokalj, T.: Koga ima Neža najraje? 
Belčič, F.: Premisli, ugani, pomaga naj očka, pomaga naj mami 
Goyer, K.: Čarodejke sveta 
Hardy, E.: Kje je Frida? 
Kraljič, H.: Koza Zoja išče prijateljico; Radovedni copatek Peter 
Opresnik, M.: Skrivnost Jutranje Rose 
 
 
ZGODILO SE JE … 
 
Ciciban teče v zeleni dan; ptičica znanka v goščavi vsak dan lepo ga pozdravi: »Ciciban, Ciciban, 
Ciciban, Ciciban, dober dan!«  
To je le prva kitica Župančičeve pesmi Ciciban – Cicifuj, ki nas je popeljala v -  tokrat pesniško 
obarvano - pravljično uro, ki nam jo je pripravila Darja Lokar Govednik.  
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NE SPREGLEJtE

INvALIDI IMAjO SvOje pARKIRIŠČe
Zdravstvena postaja Vransko je bila zgrajena pred več kot 
30 leti, ves ta čas pa ni imela pakirnih prostorov, rezervi-
ranih za invalide. Za to težavo direktor ZD Žalec Marjan 
Golob ni vedel, ko pa so ga na to opozorili, je zadevo ta-
koj rešil. Tako sta zdaj tu dve parkirni mesti, namenjeni 
samo invalidom.

T. Tavčar

Novi parkirni mesti, rezervirani za invalide

 
na Vranskem vas vabi, 
da si vzamete čas zase.

STUDIO DOBREGA POČUTJA
H.E.B.A.

Nudimo vam:
 - masaže z naravnimi olji
 - masažo za nosečnice
              - nego obraza z naravno kozmetiko
 - anticelulitne tretmaje
 - nego rok in nog
              - permanentno lakiranje
              - permanentno podaljševanje trepalnic
                (LuxusLashes)

              - depilacijo
              - ličenje za različne priložnosti
 - športno svetovanje

Zdravje je skrito v dobrem počutju, naj vam Heba - boginja mladosti, ponudi svoj nektar.

Prosimo za predhodno rezervacijo na:
Tel.: 040 188 098
Mail: info@heba.si
Web: www.heba.si

Studio dobrega počutja H.E.B.A.
Vransko 36, 3305 Vransko

Maša Zajc s.p.

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA
Utrujen od bolezni je zaspal naš dragi mož, oči, tast in ata

JOŽE NOVAK
Stopnik 30 b, Vransko

(9. 8. 1941–7. 3. 2012)

Iz srca se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prija-
teljem in znancem, ki ste z nami delili bolečino in nam pomagali, 
darovali sveče, cvetje, za sv. maše in denarno pomoč, nam ustno in 
pisno izrazili sožalje in ga v tako velikem številu pospremili na 

njegovi zadnji poti. Še posebno se zahvaljujemo Lovskemu društvu 
Vransko ter predsedniku LD Vojku Križniku za besede slovesa. 
Zahvala g. župniku Jožetu Turineku za lepo opravljen cerkveni 
pogreb, cerkvenemu pevskemu zboru, Karitasu ter pogrebni službi 

Ropotar.
Žalujoči: žena Romana, sin Damjan, snaha Lidija 

ter vnuka Žiga in Matic.
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NAPOVEDNIk

NAPOVEDNIK DOGODKOV  
 MAJ 2012 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 
 
 1. 5.  
 
10. 30 
12. 00 
 
13. 00 

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE 
NA ČRETI 

delavska maša 
spominska slovesnost 

 
družabno srečanje 

 
 

 
cerkev Matere Božje 

spomenik padlim v NOB 
            
          planinski dom 

 
 

PD Vransko 
Občina Vransko  
Občina Nazarje 

 Župnija Vransko 
  
 

5. 5. 
10.00 RAZSTAVA METULJEV JERICE FELICIJAN 

 
Knjižnica Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

5. 5. 
19.30 

KONCERT  
THYS GROBELNIK - MUSICA SACRA 

Cerkev sv. Mihaela 
Vransko 

Kulturno društvo 
Vransko 

6.5 FLORJANOVA MAŠA   

7. 5. 
8.00-14.00 DAN ODPRTIH VRAT Energetika Vransko Energetika Vransko 

8. 5. 
8.00-14.00 DAN ODPRTIH VRAT Energetika Vransko Energetika Vransko 

8. 5. 
9.00 – 12.00 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA Z RAZLAGO 
OSNOV FOTOGRAFIRANJA Energetika Vransko Univerza za tretje 

življenjsko obdobje 
8. 5. 

11. 00 
 

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica 
Vransko 

9. 5. 
9.00 – 12.00 

RAZSTAVA VEZENIN S PRIKAZOM IZDELAVE Energetika Vransko Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

10.5. 
10.00 –12.00 

OTROCI SONCA 
obisk otrok iz vrtca in OŠ Vransko - Tabor Energetika Vransko Energetika Vransko 

11. 5. 
10.00–12.00 

OTROCI SONCA 
obisk otrok iz vrtca in OŠ Vransko - Tabor Energetika Vransko Energetika Vransko 

11. 5. 
11. 00 

ODPRTJE SOLARNEGA SISTEMA ENERGETIKE 
PROJEKT D. O. O. Energetika Vransko Energetika Vransko 

11. 5. 
18. 30 

ODPRTJE RAZSTAVE MAKET  
SLOVENSKIH KOZOLCEV MOJSTRA FRANCA 

POGAČARJA 
Športna dvorana Vransko Občina Vransko 

11. 5. 
19.00 

 
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA Športna dvorana Vransko Občina Vransko 

18. 5. 
20.00 

Koncert 
VEČER SLOVENSKIH EVERGRINOV Z 

ANSAMBLOM CODA EXPRESS IN SOLISTI 
Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vansko 

19. 5. 
10.00 

Premiera otroške predstave 
KRASEN CIRKUS Kulturni dom Vransko Literarno društvo Livra 

22. 5. 
18.00 

 
PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM 

Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica 
Vransko 

23. 5. 
12.00 

ODPRTJE RAZSTAVE 
RODOLJUBNI ZALOŽNIK LAVOSLAV 

SCHWENTNER 

Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko 

25. 5. 
18.00 

REVIJA DOMAČIH  
PEVSKIH ZBOROV 

Kulturni dom Vransko Kulturno društvo 
Vransko 

26. 5. 
10.00 

VETER V LASEH 
ŠPORT JE PRAVA IZBIRA Športna dvorana Vransko 

Športna unija Slovenije 
 

Občina Vransko 
 



BRGLEZ d.o.o.
P. E.: “PRI PEK”

Vransko 17, 3305 Vransko

Naj bodo vaša praznovanja, še lepša in slajšas tortami slaščičarne Brglez.

TORTE ZA VSE PRILOŽNOSTI!
Ob nakupu torte v prodajalni Pri pek dobite darilo.

Naročila za torte sprejemamo v naši prodajalni ali po telefonu na številki 03 703 30 38.

KRUH    PEKOVSKO PECIVO    KEKSE    SLAŠČICE

V prodajalni Pri pek
od ponedeljka do sobote

od 6-13 ure
-15% POPUST na: 


