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Evropski teden mobilnosti
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Na naslovnici: Rekreacijski tek in kolesarjenje
po Občini Vransko
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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. 10. 2012.
Prispevke zbiramo do 15. 10. 2012
preko platforme MojaObčina.si.

Naklada: 1000 izvodov
Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občine Vransko, OŠ Vransko – Tabor, PD Vransko, Folklorno društvo
Vransko,Tone Tavčar, Rafael Novak, Suzana Blatnik, Katja Završnik, Aleksander Reberšek, Biserka Kutnjak,
Lucijan Ocvirk, Karolina Kos
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PISMA BRALCEV
Življenje na francosko-avstrijski meji v
času Ilirskih provinc
Bela cesta, ki vodi že od davnine skozi Vransko, kraju ni
prinašala samo živahnosti in gospodarskega blagostanja,
temveč tudi gorje in smrt. Po cesti so se privalile vojske,
bolezni in epidemije. Ob cestah so prežali na plen roparski
vitezi, obcestni razbojniki, kasneje tudi rokovnjači. Prvič so
korakale Napoleonove francoske čete nad Dunaj v aprilu
1797, čez mesec dni so se vračale po isti poti nazaj v Italijo.
Leta 1799 je skozi Vransko prodirala ruska armada carja
Aleksandra I. v vojno proti Francozom, ki se je razplemtela
nad italijanskim ozemljem, in se po isti poti vračala nazaj v
Rusijo. Leta 1805 so Francozi drugič korakali na Štajersko in
kmalu zopet nazaj. Najbolj znana pohoda francoske armade
sta bila v aprilu 1809 pod poveljstvom generala Macdonalda
in pohod v juniju 1809 pod poveljstvom maršala Friderica
Marmonta, ki je kasneje postal generalni guverner Ilirskih
provinc. Vranski in okoliški graščaki so v boju proti Francozom organizirali črno brambovsko vojsko - nekakšno
teritorialno obrambo, toda ko so Francozi korakali skozi Vransko, se jim ni nihče postavil po robu, niti ni bilo
čutiti najmanjšega odpora. Črna brambovska vojska se je
razbežala, ko je videla dobro oboroženo franskosko armado.
Francozi so kmetom jemali krmo, živež in živino. Hišo, last
Luke Goričana (Španova hiša, Vransko 61), je zasegla francoska intendantska služba. V hiši so bile cele skladovnice
kruha, ki so ga vojaki delili mimoidočim bojnim tovarišem.
Avstrijska armada se je resneje bojevala le pred Dunajem,
kjer je bilo v Schönbrunnu 14. 10. 1809 sklenjeno premirje
med Avstrijo in Francijo. Po določbah tega miru je Avstrija
izgubila tretjino svojega ozemlja, tudi Kranjsko, kjer so Francozi 1809 ustanovili Ilirske province. Ustanovitev Ilirskih
provinc je terjala poleg političnih tudi teritorialne spremembe. Priključitev štajerskega Motnika h Krajnski je postala
pereča leta 1809, ko so se v Zagrebu pogajali o mejah med
Ilirskimi provincami in avstrijskim ozemljem. Francoski
komisar, general Guillemont, je zastopal stališče, da delajo
z Motnikom štajersko enklavo na Kranjskem, zato tu nima
Avstrija po odstopu Kranjske ničesar več iskati. Avstrijski
komisar, podmaršal baron Zach je trdil nasprotno, da je Avstrija z Dunajskim mirom prepustila Francozom le Kranjsko
in nič štajerskega ozemlja, zato naj ostane Motnik še naprej
štajerski oziroma avstrijski. Komisarja sta se na koncu sporazumela tako, da je Avstrija odstopila trg Motnik, Francija
pa Zaplanino, Spodnje in Zgornje Limovce, Zajasovnik,
Zgornji Motnik, Belo, Brezovico in Vrhe. Po razmejitvi je
bil trg Motnik, ki je bil cesarsko-knežji trg od leta 1423 in je
spadal pod ojstriško gospostvo oziroma pod okrajno sodišče
na Vranskem, z oznanilom, izdanim v Celju 9. aprila 1811 v
slovenskem in nemškem jeziku, priključen Iliriji. Kantonska
sodišča so prevzela oblast ojstriških zemljiških gospodov. Javna varnost je bila podrejena kantonski žandarmeriji. Uvedli
so tudi nove občine, imenovane merije. Tem so načelovali
meri, ki so razglašali francoske vladne odredbe in skrbeli za
javni red in mir, za kar so imeli poleg upravne tudi policijsko oblast. Žandarmerijo so v Motniku nastavili v pritličju
župnišča. Motniški mer je postal tržan Jožef Korošec, vsekaRESNICA O EKOLOŠKI KMETIJI
HELENE IN MARKA GOLOBA
Sreča je v vsakem stanu doma,
je v vsakem odločena,
da jo le prav spozna in prav išče.
Mati prave sreče je pravičnost.

(Anton M. Slomšek, Slomškove drobtinice)

kor Francozom naklonjen človek. Njegovi potomci še danes
živijo v Motniku.Cerkveno-politične reforme, ki so jih uvedli
Francozi, so vznemirjale verno ljudstvo. Z novim letom 1812
je izšel ukaz na podlagi konkordata s svetim sedežem, da se
tudi v Iliriji vpelje francoski cerkveni koledar. Praznovati so
se smele le nedelje in štirje prazniki v letu: vnebohod, veliki
šmaren, vsi sveti in božič, novo leto pa je bil francoski civilni
in narodni praznik. Ljubljanski škof, idrijski rojak, Anton
Kavčič (1743-1814) je v Pastirskem listu 1. decembra 1811
razglasil, »da odveže vernike svoje vladikovine od dolžnosti,
biti ob odpravljenih praznikih pri sveti maši, pridigi in zadržati
se hlapčevskih del«. S tem je s 1. januarjem 1812 v Ilirskih
provincah prenehal veljali avstrijski zakonski patent. Po novi
postavi, ki so jo posredno sprejele tudi francoske cerkvene
oblasti s sklenjenim konkordatom, so smeli župniki poročati
le tiste zaročence, ki so imeli trden dokaz, da so se že prej civilno poročili pred merom in štirimi pričami. Duhovnikom,
ki bi se ne držali tega predpisa, je grozila visoka finančna globa ali celo zapor. Motniška vikariatna župnija je bila leta 1810
po smrti župnika Mihaela Jožefa Debelaka (1742-1810) brez
stalnega duhovnika. Ker pa je bila cerkev sv. Jurija upravno
v naselju Bela, je bil za štajerski del faranov pristojen vranski
kaplan Gašper Remec, kot provizor motniške župnije pa se je
podpisoval vranski župnik dr. Jožef Šavli. Lavantinska škofija
je na podlagi tega odstopila trg Motnik vikariatni župniji
Špitalič, ljubljanska škofija pa vranski župniji Zaplanino in
Limovce iz šetgotardske fare. Motničani se s tem niso strinjali in so večkrat prosili ljubljanskega škofa, da naj jim dodeli
stalnega duhovnika. Vse prošnje je škof odklonil, češ da se
je dolžan ozirati le na trg Motnik, ki pa spada v Ilirijo in je le
tri četrt ure oddaljen od Špitaliča in da Motničani zaradi 228
duš ne morejo imeti svojega duhovnika.
Francozi so na svojih ozemljih začeli z uvajanjem prisilnega
dela. Tako so morali Motničani popravljati cesto na Trojanskem klancu in prevažati opremo in ljudi čez Trojane, kjer je
bila glavna mejna mitnica. Motnik je kot francoski mejni kraj
postal prometno pomemben, zato se je carinski urad naselil
v poslopju prejšnjega trškega magistrata. Obnovljena carinska postaja - mitnica je bila okrepljena s finančno stražo. Vse
to je omejevalo Motničane pri tihotapljenju čez mejo, zato so
se lotili napadov na francoske blagajne, ki so jih spremljali
vojaki. Znan je primer napada leta 1813 na Babi v Zajasovniku, kjer so pobili oddelek francoske vojske in oropali njihove
blagajne. Ljudsko izročilo pravi, da so bili nekateri ugledni
vranski posestniki povezani z rokovnjači v Iliriji ter da so
jim pomagali z obvestili o pomembnih premikih francoskih
blagajn, predvsem pa o tovorih in sestavi spremstva, ki se je
ustavljalo na Vranskem. Trdi se, da sta dva ugledna vranska
posestnika obogatela z denarjem iz francoskih blagajn. Neki
vranski posestnik je pred mnogimi leti uspešno prekopal
precej svojega posestva, da bi našel zakopani zaklad iz francoskih časov, ki naj bi ga skril njegov oče.
Emilijan Brišnik
Viri: prof. France Urankar, Zgodovina trga Motnik, 1940
dr. Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda, 1993
Štefan Kočar, Vransko in nova šola, 1974

Podpisana Ana Lesjak, stanujoča Vransko 152, izjavljam po
resnici in pravici vsem soobčankam in soobčanom, da mi je
družina Golob iz Brodov 10 za vse, kar sem pri njih delala,
pošteno plačala v obliki plačila položnic in v denarju.
Hvala za vse dobro družini Golob.
S spoštovanjem do vseh ljudi in do vsega stvarstva sveta
Ana Lesjak
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ZGODILO SE JE ...
Evropski dan brez avtomobila - tek od
pekarne do kavarne

Mladi udeleženci teka od pekarne do kavarne

Osnovna šola Vransko – Tabor je v sodelovanju z Občino
Vransko v evropskem tednu mobilnosti zaznamovala dan
brez avtomobila, in sicer v petek, 21. septembra. Del poti v
šolo so učenci prehodili peš, v nadaljevanju dopoldneva pa
so skupaj s svojimi učiteljicami in učitelji tekli od pekarne
do kavarne. Sodelovali so ravno tako otroci in vzgojiteljice
iz vrtca. Teka se je udeležil tudi požupan Občine Vransko
Aleksander Reberšek, ki je najprej čestital organizatorjem in
vsem udeležencem, ki so se udeležili tega projekta, hkrati pa
je čestital vsem, ki so pretekli to progo. Izpostavil je, da bi si
želel več takšnih dogodkov, kjer bi mlade spodbujali k uporabi drugih prevoznih sredstev, ki manj onesnažujejo okolje oz.
ga sploh ne. Sam se je na Vransko pripeljal s kolesom, tek pa
je odprl skupaj z občinsko svetnico Natašo Juhart. Vsi, ki ste
zamudili ta prisrčen tek, lepo vabljeni, da se ga udeležite naslednje leto.

STROKOVNA EKSKURZIJA REJCEV DROBNICE V
DOLOMITE
Člani društva rejcev drobnice CEKIN, v katerega
smo vključeni tudi rejci iz občine VRANSKO, smo odpotovali na dvodnevno strokovno ekskurzijo v italijanske Dolomite.
Pot nas je vodila mimo Ljubljane do Fernetičev, kjer smo
vstopili v Italijo. Vožnjo smo nadaljevali mimo Trsta, Benetk
in Verone, kjer smo se obrnili proti severu in mimo Gardskega jezera dosegli Bolzano, ki je tudi prestolnica Južne Tirolske. Tam smo si ogledali mestno jedro ter arheološki muzej
najbolj znane mumije v Evropi - Ötzi. Ker pa je Južna Tirolska uveljavljena proizvajalka vrhunskih vin, smo se v
kraju Tramin, po katerem poznamo traminec, udeležili degustacije vin. Pot nas je vodila visoko v gore, preko doline
Gröden in nato čez prelaz Grödnerjoch (2137 m). Spustili
smo se v dolino Gader, kjer smo prenočili v družinskem hotelu turističnega središča Corvara.

Kozjerejska kmetija

Degustacija okusnih sirov

Čudovita južnotirolska pokrajina

Drugi dan smo se dopoldne ustavili v osrednjem muzeju ladinske kulture. Nato smo v dolini Puster obiskali kmetijo, ki
se ukvarja z rejo koz ter goveda. Na kmetiji koze molzejo in
mleko v lastni sirarni predelajo v kozje sire. Sledilo je kosilo,
nato vožnja proti meji z Avstrijo ter po dolini reke Drave
mimo Lienza skozi tunel Karavanke domov. K dobremu
vzdušju je pripomoglo čudovito vreme, ki nas je spremljalo
ves čas potovanja.
Rafko Novak

4

Dolina s premnogimi vinogradi in sadovnjaki

ZGODILO SE JE ...
REKREACIJSKI TEK IN KOLESARJENJE PO OBČINI
VRANSKO
V soboto, 15. 9. 2012, je bil v občini Vransko dan za rekreacijski tek in kolesarjenje.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je prvič organiziral rekreacijski družinski tek na 3,5 km in tek na 13
km, že drugo leto pa rekreacijsko kolesarjenje na 15 km po
občini Vransko. Športno prireditev je tokrat podprlo petdeset
športnih nadobudnežev.
Vsi udeleženci so ob prijavi prejeli darila pokroviteljev prireditve ter bone za topel obrok in pijačo (Mlekarna Celeia,
Studio Di Fotograf, Pivovarna Laško, AMZS – Center varne
vožnje, Ewopharma, Oriflame, Red Bull, White Rabbit Outdoor Mozirje, bHIPglobal, S FIT, Mesnica Križnik, Sadex,
Orbico, Revija Sokol, Revija Tekac, MI-2 GROUP, Automatic
Servis, Veit Team Domžale, Medex, Radenska, Sedmica, OŠ
Vransko-Tabor, Pizzerija Golobček, POP TV).
Kljub temu da je bila prireditev rekreacijskega značaja,
smo najboljšim v posamezni kategoriji podelili še dodatne
praktične nagrade in priznanja.
REKREACIJSKO KOLESARJENJE NA 15 km
MOŠKI:
•
Matic Udrih
•
Matej Jerman
•
Denis Jošt
ŽENSKE:
•
Brigita Miklavc
•
Renata Ukman
•
Katja Marn
Na prizorišču dogodka smo organizatorji storili napako
pri razvrstitvi mest, zato se Renati Ukman in Katji Marn
opravičujemo.
REKREACIJSKI DRUŽINSKI TEK NA 3,5 km
MOŠKI (rojeni 1994-1942 ali starejši)
•
Robert Matijevič
•
Martin Reberšek
•
Tomaž Brišnik

ŽENSKE (rojene 1994-1942 ali starejše)
•
Sara Hrastovec
•
Janja Podbregar
•
Marija Blatnik
DEČKI (rojeni vključno 1995 ali mlajši)
•
Aleksej Macarol
•
Jurij Teršek
•
Nik Ciringer
DEKLICE (rojene vključno 1995 ali mlajše)
•
•
•

Amalija Felicijan
Neja Weiksler
/

REKREACIJSKI TEK NA 13 km
MOŠKI
•
Ivi Hrastovec
•
Igor Hrastovec
•
Franci Peklar
ŽENSKE
•
Vesna Macarol
•
Natja Prašnikar
•
Katarina Cestnik
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko se zahvaljuje
vsem udeležencem, da so podprli športni dogodek. Zahvala
tudi NK Vransko in občinskim gasilskim društvom pri izvedbi prireditve, predvsem PGD Vransko, da so nam označili
proge teka in kolesarjenja.
Letošnji odziv se je v primerjavi z lanskim letom podvojil,
zato upamo, da se naslednje leto vidimo še v večjem številu.
»Tečemo in kolesarimo lahko kjer koli in kadar koli.«
Suzana Blatnik

In še ena skupinska
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ZGODILO SE JE ...

Start tekačev ...

... in kolesarjev

Tekači na startu

Kdo bo boljši

OKTET SV. MIHAELA VRANSKO
na 8. družabnem srečanju
ljudskih pevcev in godcev
v Petrovčah
Oktet sv. Mihaela Vransko se je
odzval povabilu organizatorjev 8.
družabnega srečanja ljudskih pevcev
in godcev na domačiji Kerčmar v
Petrovčah ter 7. likovne razstave. Zanimivo je, da se je 8. srečanja udeležilo
tudi osem skupin, poleg Okteta sv.
Mihaela še ansambel Pravi fantje
iz Petrovč, pevka Elizabeta Novak,
Ansambel bratov Avbreht, ljudski pevci iz Stolpnika, pevska skupina Pivka,
harmonikarji KUD Vrbje ter Folklorna
skupina Petrovče. V lepem nedeljskem
popoldnevu so številni poslušalci
uživali ob dobri domači glasbi, petju in
plesu. Na ogled so bila tudi likovna dela
20 slikarjev. Prireditev je z izbranimi
besedami povezovala Jožica Ocvirk.
Rafko Novak
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ZGODILO SE JE ...
Srečanje invalidov
Člani medobčinskega društva invalidov Žalec so se zbrali na 10. jubilejnem letnem srečanju. Tudi letos se ga je udeležilo 150
invalidov šestih občin Spodnje Savinjske doline. Srečanje je predvsem priložnost za druženje, pa tudi oceno, v kolikšni meri
je lokalno okolje invalidom prijazno.

Zlata Tone in Frida Leskovšek iz Čepelj
Idilično okolje vikenda z vinogradom v Čepljah pri Vranskem
je bilo v soboto prizorišče praznovanja zlate poroke, ki sta jo v
krogu svojih najdražjih proslavila Frida in Tone Leskovšek.
Cerkveni obred je bil v braslovški župnijski cerkvi, ki ga je opravil
domači župnik Milan Gosak, civilnega pa sta pod brajdo pri
vikendu opravila matičar Henrik Krajnc in župan občine Vransko Franc Sušnik.
V nagovoru je bilo povedano veliko dobrega in lepega o slavljencih. Med drugim, da življenje jemlje Tone kot »ene štenge«, po

katerih hodimo gor in dol, ob tem pa lahko napravimo veliko
dobrega ali pa tudi ne.
Tone se je rodil pred 74 leti v Podvrhu, preden pa je postal zasebni
avtoprevoznik, je bil traktorist v KZ Braslovče. Tam se je zagledal
v nekaj let mlajšo Kosovo Frido in ker je bila ljubezen obojestranska, sta se veliko družila, kar je pripeljalo do logičnega zaključka,
poroke. Svoj prvi skupni dom sta si uredila v Podvrhu, potem sta
se vselila v stanovanje v Braslovčah, a želela sta si svojo hišo, kar
jima je tudi uspelo.
V nov dom v Parižljah pa se nista vselila sama, takrat je bila z
njima že hčerka Irena. Medtem ko je bil Tone avtoprevoznik, je
Frida delovna leta vse do upokojitve nabirala v tovarni nogavic na
Polzeli. Ko je hči odrasla, se je poročila in starše razveselila z vnukom Gregorjem in vnukinjo Katjo. Mlada družina ima svoj dom
v domači hiši, kjer v slogi pomagajo drug drugemu. Zemljišče,
kjer stoji sedaj vikend, sta kupila leta 1971. Bilo je zapuščeno, polno trnja in plevela, preko česar se je razraščala podivjana trta. Z
veliko vztrajnosti in ljubezni sta postavila vikend, posadila vinograd in ustvarila, kot pravita, raj na zemlji. Tukaj so zanju morje
in toplice, drugega ne potrebujeta.
Ob njunem prazniku so jima vsi po vrsti zaželeli predvsem
zdravja in veliko skupnih srečnih dni.
T. Tavčar

POMEMBNO OBVESTILO
NA VRANSKEM SE USTANAVLJA
PIHALNI ORKESTER – GODBA.

VSI, KI IMATE ŽELJO SODELOVATI, PRIDITE!
Kontakt:. 031 308 447 - Igor Dajčman
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ZKTŠ - KULTURA / ŠPORT

ABONMA 2012/2013

OTROŠKI ABONMA

sobota, 20. 10. 2012, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko
KAKO JE KUŽA RENČO NEHAL RENČATI
Lutkovno gledališče Makarenko

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 13. 10. 2012, ob 20.00 v Kulturnem domu Vransko
MICIKA IN ALDO POD MOSTOM
Cafe teater

ponudba izven abonmaja

petek, 19. 10. 2012, ob 20.00 v Športni dvorani Vransko
TANJA ŽAGAR Z GOSTI, koncert

DOMEN MARINÈIÈ
baroèni violonèelo, viola da gamba
IGA FAGANEL
baroèna violina
sobota, 29. september 2012, ob 20. uri
cerkev sv. Martina v Šmartnem, Podvrh

potujoči abonma

(v sodelovanju z ZKŠT Žalec in ZKTŠ Polzela)
torek, 23. 10. 2012, ob 19.30
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma
USTAVLJIVI VZPON ARTURA UIA
Cankarjev dom, SNG Drama Ljubljana, EPK Maribor 2012
Organiziran avtobusni prevoz,
odhod avtobusa z Avtobusne postaje Vransko.
Informacije v TIC Žalec in v pisarni ZKTŠ Vransko.
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Ozivimo kulturno dediscino

VSTOPNINE NI!

URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 28. SEPTEMBER 2012
VSEBINA

Številka 23/2012
AKTI

AKTI

1. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2013

1. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto
2013

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 11. redni seji dne 18. 9. 2012 sprejel

2. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto
2013
3. LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto
2014
4. LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto
2014
RAZPISI
5. JAVNI RAZPIS o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za
obdobje 1. 11. 2012 do 15. 3. 2013
6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

ZAPISNIKI
7. ZAPISNIK 11. redne seje Občinskega sveta
8. ZAPISNIK 7. korespondenčne seje Občinskega sveta

LETNI PROGR AM
športa v Občini Vransko za leto 2013
Občina Vransko bo v letu 2013 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. Za 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. Za športno dejavnost, ki se izvaja v okviru JZ
Osnovna šola Vransko -Tabor 4.250,00 € .

10. ZAPISNIK 9. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

- Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov profesorja
športne vzgoje in za financiranje športnih tekmovanj, Zlati
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo
neposredno na podlagi sprejetega proračuna in podpisane
letne pogodbe

11. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti

3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 €:

9. ZAPISNIK 8. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

- Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega
javnega razpisa namenjala za dejavnost 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 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,
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– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
– 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.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni
sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci
športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih
sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne
športne dvorane Vransko za izvajanje
programov, šolskih in izven šolskih
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. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 €
- planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2013 so
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni
mogoče natančneje definirati;
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin
in objektov v skupni višini 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: 671/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013
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 2013 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
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 vsebin je namenjenih 127.296,00
€ kot sledi:
1.08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….
……………………………………………..…………1.000,00 €
2. 08026 Schwentnerjeva hiša….. ……….……..30.000,00 €
3. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec…………. …
…………………………………………….…...…...36.000,00 €
4. 08028 Ljubiteljska kultura ……………………...7.000,00 €
5. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Izpostava
Žalec……………………………..…………………….400,00 €
6. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma
Vransko…………………………………..……….....1.700,00 €

2. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013
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 11. redni seji
dne 18. 9. 2012 sprejel
LETNI PROGR AM
kulture v Občini Vransko za leto 2013

7. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine – gasilski
muzej…………………………………………………8.750,00 €
8. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode –
del………………………………….…………….…24.596,00 €
9. 08020 Prireditve ob državnih praznikih …........5.950,00 €
10. 080021 Ostale občinske prireditve…….…...11.900,00 €
Skupaj: 127.296,00 €
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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.
Številka: 610/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Letni program športa v Občini Vransko za leto 2014
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 11. redni seji dne 18. 9. 2012 sprejel
LETNI PROGR AM
športa v Občini Vransko za leto 2014
Občina Vransko bo v letu 2014 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. Za 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. Za 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 za financiranje športnih tekmovanj, Zlati
sonček in Krpan. Ta sredstva se zavodu dodelijo
neposredno na podlagi sprejetega proračuna in podpisane
letne pogodbe
3. Za dejavnost športnih društev in klubov v skupni
višini 35.767,00 €:
- Sredstva za te namene se bodo na podlagi izvedenega
javnega razpisa namenjala za dejavnost in nakup opreme
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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 Vransko. Na podlagi javnega razpisa se bo
financirala naslednja vsebina športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Posamezen izvajalec športnega programa bo prejel
sredstva na podlagi točk, ki jih bo zbral glede na točkovni
sistem, ki je sestavni del pravilnika. Z izbranimi izvajalci
športnih programov bo župan sklenil pogodbe, ki bodo
natančno opredeljevale namensko porabo proračunskih
sredstev.
4. Za upravljanje, čiščenje in obratovalne stroške
športne dvorane Vransko za izvajanje športnih
programov, šolskih in izven šolskih športnih aktivnosti
v skupni višini 34.261,00 €, in sicer za naslednje
namene:
- 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. Za ostale nepredvidene stroške s področja športa in
prostočasnih aktivnosti v skupni višini 850,00 €
- planirana sredstva v okviru proračuna za leto 2014 so
namenjena pokritju stroškov drugega splošnega
materiala in storitev, ki niso opredeljena v predhodnih
točkah, niso predmet javnega razpisa in jih tudi vnaprej ni
mogoče natančneje definirati;
6. Za investicijsko vzdrževanje javnih športnih površin
in objektov v skupni višini 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: 671/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012
4. Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014
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 11. redni seji
dne 18. 9. 2012 sprejel

URADNE OBJAVE Občine Vransko
7. 04023 ZKTŠ Vransko, tekoči transferi v javne zavode –
del…………………………………….………….…24.596,00 €
8. 08020 Prireditve ob državnih praznikih ……....5.950,00 €
9. 080021 Ostale občinske prireditve…………...11.900,00 €
Skupaj: 97.296,00 €

LETNI PROGR AM
kulture v Občini Vransko za leto 2014
1.
Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014
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 2014 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
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 vsebin je namenjenih 97.296,00
€ kot sledi:
1. 08016 Vzdrževanje spominskih, sakralnih objektov….
………………………………..………………………1.000,00 €
2. 08004 Medobčinska splošna knjižnica Žalec………….
……………………………….………………...…...36.000,00 €

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.
Številka: 610/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

RAZPISI
5. Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in
posipanja cest) na območju Občine Vransko za
obdobje 1. 11. 2012 do 15. 3. 2013
Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto
2012 (Uradne objave Občine Vransko, št. 8/10), in
Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št.
62/98) Občina Vransko objavlja
JAVNI RAZPIS
o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest)
na območju Občine Vransko za obdobje 1. 11. 2012 do
15. 3. 2013
Javni razpis o izvajanju zimske službe in razpisna
dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine
Vransko (www:vransko.si) in na oglasni deski Občine
Vransko. Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju
zimske službe do 22. 10. 2012 na naslov Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko.

3. 08028 Ljubiteljska kultura …………..……..…...7.000,00 €
4. 08028 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Izpostava
Žalec……………………………..…………………….400,00 €
5. 08005 Investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma
Vransko…………………………………..……….....1.700,00 €

Številka: 4303-67/2012-04
Vransko, 28. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

6. 04023 ZKTŠ Vransko, najemnine in zakupnine – gasilski
muzej…………………………………………………8.750,00 €
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6.
Javni
razpis
za
sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012
aktivnosti

1. POVABILO K ODDAJI VLOGE
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko vabi vse
zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim
javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
upravljanja z divjadjo, ter to razpisno dokumentacijo oddajo
svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE
AKTIVNOSTI
TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO. Javni razpis se izvaja na
podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo (Uradne objave Občine Vransko
10/2011).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov
odvračanja divjadi in varovanja travnikov in pašnikov in
drugih kmetijskih pridelkov pred divjimi prašiči. S tem
želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu
trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem in
preprečevanju škod na kmetijskih zemljiščih.
Občina bo občina v ta namen zagotovila povračilo tretjine
porabljenih sredstev za izvedene ukrepe v tekočem letu
do višine 744,76 €.
2. NAVODILO VLAGATELJEM ZA IZDELAVO VLOGE
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim
razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
GOSPODARJENJA z divjadjo, ki je bil objavljen dne 28. 9.
2012 v Uradnih objavah Občine Vransko št. 23/12, na
spletni strani Občine Vransko: www.vransko.si in na oglasni
deski Občine in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo.
Vloga je popolna če:
- je izpolnjen in priložen obrazec: PRIJAVA NA RAZPIS;
- je izpolnjen in priložen obrazec: IZJAVA VLAGATELJA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PARAFIRANO
POGODBO
Vse obrazce, ki so sestavni del tega razpisa, si mora
vlagatelj pridobiti sam iz spletne strani občine in sicer na
spletnem naslovu: www.vransko.si.
Pisna vloga mora biti v zaprti ovojnici označena z natančno
oznako na sprednji strani:
- ne odpiraj - vloga na javni razpis - javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo;
- ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Na ovojnici mora biti naslov vlagatelja.
Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj
poslati po pošti v pisni obliki na naslov: OBČINA
VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno
vložiti v tajništvu občine.
ROK ZA ODDAJO VLOGE je 22. 10. 2012.
Številka: 4303-66/2012-04
Vransko, 28. 9. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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ZAPISNIKI
7. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 18. septembra 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, Aleksander
Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart, Janez Lencl;
Nadzorni
odbor:
predsednik
Miha
Pečovnik;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, Rudolf Pušnik;
SOU
računovodstvo:
Mihaela
Zupančič;
- ZKTŠ Vransko: direktorica Suzana Felicijan Bratož;
- Energetika Vransko d.o.o.: direktor Marko Krajnc;
- OŠ Vransko – Tabor: ravnateljica Majda Pikl;
- Anton Sitar (PD Vransko), Matjaž Zakonjšek (JKP Žalec
d.o.o.);
- predstavniki medijev.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri
prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Župan Občinskemu svetu predlaga sprejem predlaganega
dnevnega reda vključno z dvema razširitvama dnevnega
reda prvotnega sklica 11. redne seje in sicer z naslednjimi
točkami dnevnega reda:
9. Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko
10. Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika lokalnih
interesov) iz občine Vransko
11. Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - Ogrevanje
Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik - Savinek
Župan umakne predlog za razširitev dnevnega reda z 12.
točko: Poročilo Nadzornega odbora o zakonitosti in
smotrnosti poslovanja ZKTŠ Vransko.
Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 12.
točka dnevnega reda.
Župan nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k
razpravi, sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 9., 10. in 11.
točko
- 11 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
Sklep št. 181
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne
seje z 9. točko: Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ
Vransko.
Sklep št. 182
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne
seje z 10. točko: Volitve v državni svet 2012 – volitve
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elektorja in kandidata za člana državnega sveta
(predstavnika lokalnih interesov) iz občine Vransko.
Sklep št. 183
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 11. redne
seje z 11. točko: Predlog širitve območja stavbnih zemljišč Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik – Savinek.
Sklep št. 184
Sprejme se naslednji dnevni red 11. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje z
dne 24. 7. 2012 in 7. korespondenčne seje z dne 6. 9. 2012
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami
in blatom iz MKČN - informacija
4. Sistematizacija delovnih mest v Vrtcu Vransko za šolsko
leto 2012/13
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko za
obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
6. Letna programa kulture za leti 2013 in 2014
7. Letna programa športa za leti 2013 in 2014
8. Lokalni energetski koncept Občine Vransko
9. Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ Vransko
10. Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika lokalnih
interesov) iz občine Vransko
11. Predlog širitve območja stavbnih zemljišč - Ogrevanje
Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik - Savinek
12. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne
seje z dne 24. 7. 2012 in 7. korespondenčne seje z dne
6. 9. 2012
Pripomb na predložena zapisnika 10. redne seje in 7.
korespondenčne seje ni, zato sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 10. redne seje
- 11 glasov ZA potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje
Sklep št. 185
Potrdi se zapisnik 10. redne seje z dne 24. 7. 2012 v
predloženem besedilu.
Sklep št. 186
Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje z dne 6. 9. 2012
v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
a) Aleksander Reberšek: Zanima me kako je s stanovanji
za mlade družine? Dogaja se namreč, da se mladi ljudje
izseljujejo, ker v občini ni primernih stanovanj. Ker ne
morejo dobiti kreditov, ne morejo kupiti stanovanj in
posledično si ne morejo ustvarit družine. Občina bi morala
zagotoviti stanovanja za te mlade družine. Kaj pa je z
objektom, kjer je gasilski muzej, bi bila občina pripravljena
pod določenimi pogoji zamenjati staro usnjarno, ki je v njeni
lasti za ta objekt in tukaj narediti stanovanja?
Župan: Izdana so bila gradbena dovoljenja za dvesto
stanovanj – 151 v Brodeh in 49 v Čepljah. Glede na
splošno finančno situacijo je žal ostalo samo pri gradbenih
dovoljenjih, poznate pa tudi zaplet v Brodeh. Občinska
stanovanja so vsa zasedena, imamo pa po popisu v občini
cca 110 praznih oz. nenaseljenih stanovanjskih objektov, v
fazi sprejemanja pa je tudi OPPN za stanovanjsko območje
pri pokopališču, kjer je predvidenih 40-50 novih stanovanj.
b) Aleksander Reberšek: Kako je z ocenjevanjem škode po
suši? Kdaj lahko kmetje pričakujejo odškodnino?
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Župan: Odgovorim lahko samo glede tistega, kar je v
pristojnosti občine. Imenoval sem komisijo, ki je izvedla
preliminarno oceno škode za območje celotne občine.
Ugotovila je, da je poškodovanost kultur 30-70%, odvisno
pač od lege in še nekaterih drugih dejavnikov. Sedaj pa
čakamo na sklep ministrstva, na podlagi katerega bomo
lahko izvedli ocenjevanje škode za vsako posamezno
kmetijo, na MID natančno. Zagotovim lahko, da bo Občina
opravila vse potrebno za ocenitev škode, ne vem pa kdaj in
po kakšni dinamiki bodo škode po sprejetem sanacijskem
programu izplačane.
c) Aleksander Reberšek: Že nekaj časa se v naši Občini
zadržuje
medvedka
z
dvema
mladičema.
Ker je varnost krajanov sigurno na prvem mestu me zanima
kaj lahko občina stori, da zaščiti občanke in občane?
Župan: V tem primeru ne veliko. Upravljanje z zvermi ni v
pristojnosti občine, ampak Ministrstva za kmetijstvo in
okolje. Lahko le obljubim, da bomo vprašanje posredovali
naprej. Iz Skupnosti občin Slovenije pa smo prejeli v
vednost predlog sprememb uredbe o ravnanju z rjavim
medvedom, ki sem ga tudi posredoval in ki predvideva
način odvzema osebkov, ker je po mnenju nekaterih
rjavega medveda v Sloveniji preveč, kar verjetno velja tudi
za območje občine Vransko. Po informacijah lovske družine
naj bi se na območju občine namreč zadrževalo 5-7
medvedov, k sreči pa zaenkrat operiramo le s sledmi in
slikami in še ni prišlo do kakšnega bližnjega srečanja s
človekom ali povzročanja škode.
č) Vladimir Rančigaj: Energetika Projekt je odjemalcem
toplotne energije poslala obvestilo o povečanju cene.
Včasih smo povišanje cene potrjevali s sklepom
Občinskega sveta.
Župan: Sprejeta je bila nova Uredba o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. list RS, št.
28/12 z dne 16. 4. 2012), ki ne predvideva soglasja
občinskega sveta k spremembi variabilnega dela cene in
dopušča koncesionarju spremembo cene na osnovi gibanja
cen energentov. Tudi sam sem bil samo seznanjen s
spremembo cene in trenutno ugotavljam ali so izpolnjeni vsi
pogoji za spremembo cene. Informacijo o upravičenosti
dviga cene bom podal takoj ko jo bom imel na voljo.
d) Anton Homšak: Kdaj se bodo uredile bankine na cesti
Ločica – Brce?
Marko Krajnc: Naslednji teden.
e) Jože Matko: Predlagam uvrstitev cest Vransko – Tešova
in Ropasija – Planina v dvoletni proračun, ki je v pripravi.
Cesta na Tešova je ena najslabših v občini, cesta Ropasija
– Planina pa je še ena redkih neasfaltiranih cest v občini.
Župan: Cesta Ropasija – Planina je bila lansko leto v celoti
urejena v makadamski izvedbi iz programa rednega
vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Glede na trenutno
splošno finančno situacijo ta trenutek ne morem
napovedati, kdaj bodo na voljo sredstva za asfaltiranje te
ceste. Cesta Vransko – Tešova je že uvrščena v Načrt
razvojnih programov 2011-2014 in je naslednja predvidena
za rekonstrukcijo, prav tako bo v proračunih za 2013 in
2014 uvrščena na prvo mesto. Letos jeseni namreč
zaključujemo z rekonstrukcijo ceste Vransko – Prapreče;
izvajalec je že izbran, jutri pa podpisujemo pogodbo o
sofinanciranju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo. So pa že naročena vzdrževalna dela v
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vrednosti 10.000,00 EUR za krpanje ceste na Tešovo do
lovskega doma in ureditev najbolj poškodovanega odseka
na ovinku na Marelici.
f) Ivan Kokovnik: Podajam pobudo, da se glede vprašanja
prisotnosti medveda v občini sestane pristojni Odbor za
kmetijstvo, preuči situacijo in k ukrepanju pozove tudi
lovsko družino. Medveda v naši občini ne potrebujemo.
Župan: Treba je povedati, da medved ni lovna divjad in ne
spada v lovsko gojitvene načrte. Veliko vlogo pri tem
vprašanju imajo tudi naravovarstveniki. Mislim pa, da bi bilo
potrebno spisati resen protest, ker je jasno nezadovoljstvo
občanov izraženo povsod, kjer imajo opravka z medvedom.
Ko smo se mi že ukvarjali s problematiko, smo dobili
pojasnilo, da območje občine Vransko ni stalno območje
medveda, ampak so deli občine zgolj prehodno območje
medveda. Predlagam, da se pristojni odbor sestane, po
potrebi še koga kontaktira in preuči možnosti, ki so na voljo.
g) Marjan Pečovnik: Kako je s čiščenjem meteorne
kanalizacije? Kakšne so aktivnosti glede suhega
zadrževalnika na Merinščici?
Župan: Kar se tiče fekalne kanalizacije, se le-ta redno čisti
dvakrat letno. Čiščenje izvaja izvajalec javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda JKP Žalec. Kar pa se
tiče meteorne kanalizacije, lahko Energetika ročno očisti
peskolove in zbirne jaške, ostalo pa se bo videlo po tem
čiščenju.
Glede suhega zadrževalnika na Merinščici nam je s strani
ministrstva obljubljeno, da so stvari stekle in sedaj čakamo
na razvoj dogodkov. Verjamem, da je temu res tako,
dejanska teža obljub pa se bo izkazala, če ne prej, ko se bo
sprejemal državni proračun za naslednji dve leti
h) Ana Bogataj: Zanima me, kakšna je situacija glede ceste
po Zavrteh, ki je v zelo slabem stanju.
Župan: Lastništvo enega dela ceste je že urejeno z
razlastitvijo in plačilom odškodnine, lastništvo drugih dveh
delov pa je še vedno neurejeno oz. v fazi urejanja. Dokler
ni urejeno lastništvo celotne trase, urejanje ceste ni možno.
Ad3: Uvedba sistematičnega ravnanja z grezničnimi
goščami in blatom iz MKČN - informacija
Direktor JKP Žalec d.o.o. Matjaž Zakonjšek Občinskemu
svetu predstavi načrt, na podlagi katerega izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in
padavinske vode JKP Žalec d.o.o. v letu 2013 pripravlja
uvedbo sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in
blatom iz MKČN na območju občin Braslovče, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, Matjaž Zakonjšek, Justin Sedeljšak,
Janez Lencl in Aleksander Reberšek. Razpravi sledi
glasovanje: 11 glasov ZA sklep o seznanitvi z načrtom
Sklep št. 187
Občinski svet se je seznanil z načrtom uvedbe
sistematičnega ravnanja z grezničnimi goščami in blatom iz
MKČN.
Ad4: Sistematizacija delovnih mest v Vrtcu Vransko za
šolsko leto 2012/13
Obrazložitev točke poda ravnateljica OŠ Vransko – Tabor
Majda Pikl. Župan doda, da pričakuje, da bodo na OŠ
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Vransko – Tabor do oktobrske seje Občinskega sveta
pripravili izračune nove ekonomske cene vrtca na podlagi
ukrepov ZUJF in jih predložili Občinskemu svetu v
potrditev. Sledi razprava, v kateri sodelujejo Majda Pikl,
župan in Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov
ZA izdajo soglasja k predlagani sistematizaciji
Sklep št. 188
Potrdi se sistemizacija v OŠ Vransko – Tabor, Vrtec
Vransko, za šolsko leto 2012/2013.
Ad5: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vransko
za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, Janez Lencl in Majda Pikl. Po končani
razpravi sledi glasovanje o sklepu o seznanitvi: 11 glasov
ZA sprejem sklepa o seznanitvi
Sklep št. 189
Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanje
proračuna Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2012 do 30.
6. 2012.
Ad6: Letna programa kulture za leti 2013 in 2014
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri
sodelujejo župan, Ana Bogataj, Janez Lencl, Aleksander
Reberšek in Vladimir Rančigaj. Razpravi sledi glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev let. programa kulture za leto 2013
- 11 glasov ZA potrditev let. programa kulture za leto 2014
Sklep št. 190
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2013 v predloženem besedilu.
Sklep št. 191
Sprejme se Letni program kulture v Občini Vransko za leto
2014 v predloženem besedilu.
Ad7: Letna programa športa za leti 2013 in 2014
Obrazložitev točke poda župan. V nadaljevanju
predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Nataša Juhart predstavi pozitivno
mnenje pristojnega odbora. Sledi razprava tekom katere
Aleksander Reberšek predstavi pobudo za ureditev
odbojkarskega igrišča na mivki v okolici Športne dvorane
Vransko oz. uvrstitev le-tega v letni program športa. Župan
predlaga, da se do predloga opredeli še pristojni odbor
Občinskega sveta skupaj s športnimi društvi v občini in se
letni program športa potem eventualno dopolni. V razpravi
sodelujejo še župan, Janez Lencl in Justin Sedeljšak. Sledi
glasovanje:
- 11 glasov ZA potrditev let. programa športa za leto 2013
- 11 glasov ZA potrditev let. programa športa za leto 2014
Sklep št. 192
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko za leto
2013 v predloženem besedilu.
Sklep št. 193
Sprejme se Letni program športa v Občini Vransko za leto
2014 v predloženem besedilu.
Ad8: Lokalni energetski koncept Občine Vransko
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo
predstavniku izdelovalca lokalnega energetskega koncepta
Marku Krajncu. Ta uvodoma pove, da so občine na podlagi
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Energetskega zakona dolžne izdelati lokalni energetski
koncept, ki celovito oceni možnosti in predlaga rešitve na
področju energetske oskrbe občine ter obrazloži, da je LEK
od 1. 1. 2012 obvezen dokument za sodelovanje na
razpisih za energetsko sanacijo javnih stavb in podobnih
razpisih. Nato predstavi Lokalni energetski koncept Občine
Vransko. Sledi razprava, v kateri sodelujejo župan, Miha
Pečovnik in Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11
glasov ZA

Sklep št. 197
Občinski svet Občine Vransko je za volitve člana
državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov v volilni
enoti številka 5 izvolil v volilno telo elektorja Janeza Lencla,
Prekopa 11c, 3305 Vransko.

Sklep št. 194
Sprejme se Lokalni energetski koncept Občine Vransko v
predloženi obliki in vsebini.

Župan uvodoma obrazloži, da sta Ogrevanje Sedeljšak
d.o.o. in kmetija Pečečnik – Savinek, pri Občini Vransko
zaprosila za širitev stavbnega zemljišča v območju že
obstoječih objektov oziroma stavbnih zemljišč na podlagi
29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prostorske načrtovanju, prva za namen izgradnje poslovno
– skladiščnih prostorov podjetja, druga za namen kmetijsko
turistične dejavnosti kmetije. V nadaljevanju poda
obširnejšo razlago postopka, ki je potreben za realizacijo
takšne širitve. Sledi razprava, v kateri sodelujejo župan,
Ivan Kokovnik in Janez Lencl. Po končani razpravi sledi
glasovanje: 11 glasov ZA predlagani sklep

Ad9: Soglasje k imenovanju direktorice JZ ZKTŠ
Vransko
Župan preda besedo predsedniku Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Janezu Lenclu,
ki Občinskemu svetu predstavi pozitivno mnenje KMVIP k
imenovanju Suzane Felicijan Bratož za direktorico JZ ZKTŠ
Vransko ter predlaga Občinskemu svetu, da poda soglasje
k imenovanju. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi
glasovanje: 11 glasov ZA
Sklep št. 195
Občinski svet soglaša z imenovanjem ge. Suzane Felicijan
Bratož, roj. 1. 8. 1965, Jeronim 8, 3305 Vransko, za
direktorico JZ Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
Ad10: Volitve v državni svet 2012 – volitve elektorja in
kandidata za člana državnega sveta (predstavnika
lokalnih interesov) iz občine Vransko
Župan poda uvodno obrazložitev točke ter preda besedo
predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja Janezu Lenclu, ki pojasni, da je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja na podlagi poziva Državne volilne komisije z dne
6. 9. 2012 člane Občinskega sveta pozvala k vložitvi
kandidatur za elektorja in člana državnega sveta ter da je
do določenega roka na naslov KMVIP prispela ena
kandidatura za elektorja na volitvah predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet, ki bodo 21. 11. 2012, in sicer je
občinska svetnica Ana Bogataj podala predlog za izvolitev
Janeza Lencla, Prekopa 11c, 3305 Vransko. Predsednik
KMVIP pojasni še, da KMVIP do določenega roka ni prijela
nobene kandidature za člana državnega sveta.
Župan predlaga imenovanje komisije za izvedbo volitev v
sestavi Aleksander Reberšek, Vladimir Rančigaj in Marjan
Pečovnik. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA imenovanje
komisije v predlagani sestavi
Sklep št. 196
Imenuje se komisija za izvedbo volitev elektorja v sestavi:
- Aleksander Reberšek (predsednik)
- Vladimir Rančigaj
- Marjan Pečovnik
Seja Občinskega sveta se prekine. Imenovana komisija v
skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov Občine Vransko
v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
izvede tajne volitve in sestavi zapisnik.
Sledi nadaljevanje seje. Predsednik komisije Aleksander
Reberšek Občinski svet seznani, da je bil kandidat Janez
Lencl izvoljen za elektorja na volitvah predstavnikov
lokalnih interesov v državni svet.

Ad11: Predlog širitve območja stavbnih zemljišč Ogrevanje Sedeljšak d.o.o. in kmetija Pečečnik –
Savinek

Sklep št. 198
Sprejme se sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki
dopolnjuje Občinski prostorski načrt (Uradni list RS št.
38/08).
V Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko se v
območje stavbnih zemljišč z oznako A razširijo oziroma
dodatno vključijo naslednja zemljišča:
- parc. št. del 333/1, del 334/3, del 334/1, del 333/2 in del
334/5 k.o. Jeronim za potrebe proizvodno skladiščnih
objektov in manipulativnih površin v velikosti 1.460 m2, za
Ogrevanje Sedeljšak in
- parc. št. 3/3 k.o. Prekopa za potrebe širitve kmetijsko
turistične dejavnosti v površini 700 m2, za kmetijo Savinek
– Pečečnik.
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem sklepu
znaša skupaj 2.160 rn2 in je natančno razvidna iz grafične
priloge k temu sklepu.
Ta sklep se pošije Ministrstvu, pristojnemu za prostor in
Ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v 1. odstavku
29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/2012).
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnjega odstavka
tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnih objavah občine
Vransko in na spletni strani Občine.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh
letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja
za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje
veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga
objavi v Uradnih objavah Občine.
Ad12: Razno
a) Janez Lencl Občinskemu svetu predstavi ponovno
prošnjo režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega
omrežja Gorica – Briše za donacijo za namen nakupa vrat
za črpališče. Sledi razprava, v kateri sodelujeta župan in
Janez Lencl. Razpravi sledi glasovanje: 11 glasov ZA
ugoditev vlogi
Sklep št. 199
Ugodi se vlogi režijskega odbora za izgradnjo vodovodnega
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012

omrežja Gorica – Briše za donacijo v višini 500,00 EUR za
namen nakupa vrat za črpališče.

potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (Uradni list
RS, št. 34/12).

b) Župan Občinskemu svetu predstavi načrt izplačila
odškodnin za gradnjo kanalizacije Čeplje, Prekopa,
Stopnik.

Seja je potekala po elektronski pošti.

c) Jože Matko: Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje
izgradnje zasebnih vodovodov?

• Potrditev dnevnega reda:

e) Župan Občinski svet seznani s pobudo glede
organiziranja srečanja vozačev prihodnje leto na
Vranskem.
Seja je bila zaključena ob 21.39.
Številka: 0320/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

d) Župan občinske svetnike in ostale prisotne povabi na
prireditve ob evropskem tednu mobilnosti ter na srečanje
starejših občanov.

Dan in ura
glasovanja

Sklep št. 200
Za izvedbo prireditev in dogodkov v organizaciji Občinske
knjižnice Vransko se v letu 2013 nameni 700,00 EUR.

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Glasoval/-a
(DA / NE)

č) Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti Nataša Juhart Občinskemu svetu
predstavi vsebino razprave na temo delovanja Občinske
knjižnice Vransko na 3. redni seji Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Župan predlaga, da Občinski svet potrdi predlog
financiranja prireditev in dogodkov, ki jih organizira
Občinska knjižnica Vransko v višini 700,00 EUR v letu
2013. Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje: 11
glasov ZA

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2011-2014

Občinski
svetnik/-ca

Župan: Razpis bo objavljen takoj po sprejemu rebalansa
proračuna za leto 2012, v katerega bo uvrščena nova
proračunska postavka.

Seja se je pričela v sredo, 5. septembra 2012, ob 17. uri, in
končala v četrtek, 6. septembra 2012, ob 14. uri.

Bogataj Anica

DA

5. 9. 2012; 21:22

ZA

Homšak Anton

NE

-

-

Juhart Nataša

DA

5. 9. 2012; 21:11

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

5. 9. 2012; 21:14

ZA

Pečovnik
Marjan

NE

-

-

Rančigaj
Vladimir

DA

6. 9. 2012; 07:17

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

5. 9. 2012; 18:30

ZA

Sedeljšak
Justin

DA

5. 9. 2012; 21:03

ZA

Urankar Nataša

DA

6. 9. 2012; 12:59

ZA

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo sedem od
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.
8. Zapisnik 7. korespondenčne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 5. 9.
2012 od 17. ure do 6. 9. 2012 do 14. ure.
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti
spremembe Načrta razvojnih programov 2011-2014 v
skladu s spremenjeno višino sredstev sofinanciranja iz
državnega proračuna za operacijo »Čiščenje odpadnih
voda vzhodnega dela Občine Vransko II. faza« in
formalnimi zahtevami (sprememba naziva operacije) 6.
javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
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Sklep št. 179
Sprejme se naslednji dnevni red 7. korespondenčne seje:
1. Sprememba Načrta razvojnih programov 2011-2014
Ad1: Sprememba Načrta razvojnih programov 20112014
Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu
sklepa:
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se spremeni kot
sledi:
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012

URADNE OBJAVE Občine Vransko

OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela
Občine Vransko - II. faza
Začetek financiranja: 01.01.2012

Sklep št. 180
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014 se spremeni kot
sledi:
15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Konec financiranja: 31.12.2013

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost projekta: 330.953,71 EUR
Proračunski
viri:

Leto 2012
(v EUR)

Leto 2013
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

PV – Lastna
proračunska
sredstva

17.176,97

128.790,57

145.967,55

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB189-12-0002 Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela
Občine Vransko - II. faza
Začetek financiranja: 01.01.2012
Konec financiranja: 31.12.2013

PV –
Transfer iz
državnega
proračuna

0

184.986,16

184.986,16

Vrednost projekta: 330.953,71 EUR

Viri skupaj

17.176,97

313.776,73

330.953,71

Proračunski
viri:

Leto 2012
(v EUR)

Leto 2013
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

PV – Lastna
proračunska
sredstva

17.176,97

128.790,57

145.967,55

PV –
Transfer iz
državnega
proračuna

0

184.986,16

184.986,16

Viri skupaj

17.176,97

313.776,73

330.953,71

Občinski
svetnik/-ca

Glasoval/-a
(DA / NE)

Dan in ura
glasovanja

Glasoval/-a
(ZA / PROTI)

Rezultati glasovanja so bili sledeči:

Bogataj Anica

DA

5. 9. 2012; 21:22

ZA

Homšak Anton

NE

-

-

Juhart Nataša

DA

5. 9. 2012; 21:11

ZA

Kokovnik Ivan

NE

-

-

Lencl Janez

NE

-

-

Matko Jože

DA

5. 9. 2012; 21:14

ZA

Pečovnik
Marjan

NE

-

-

Rančigaj
Vladimir

DA

6. 9. 2012; 07:17

ZA

Reberšek
Aleksander

DA

5. 9. 2012; 18:30

ZA

Sedeljšak
Justin

DA

5. 9. 2012; 21:03

ZA

Urankar Nataša

DA

6. 9. 2012; 12:59

ZA

Rezultat glasovanja: 7 glasov ZA, 4 niso glasovali.
Ker je ZA predlagani sklep glasovalo sedem od enajstih
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet.

Korespondenčna seja je bila zaključena 6. 9. 2012 ob 14.
uri.
Številka: 0320/2012
Vransko, 6. 9. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Zapisnik 8. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
8. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja,
ki je bila v sredo, 12. 9. 2012, ob 17. uri v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 59.
•

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):

Prisotni: Janez Lencl (predsednik), Vladimir Rančigaj, Ana
Bogataj, Aleksander Reberšek; OU: Rudolf Pušnik
(zapisnikar).
Opravičeno odstotna: Nataša Juhart.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012

Po uvodnem pozdravu predsednik KMVIP ugotovi, da so
ob 17. uri prisotni štirje od petih članov komisije, zato je
seja sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Predsednik komisije predlaga sprejem predlaganega
dnevnega reda in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje o predlaganem dnevnem redu
8. redne seje: 4 glasovi ZA sprejem dnevnega reda
Sklep št. 26
Sprejme se naslednji dnevni red 8. redne seje KMVIP:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 28. 3.
2012
2. Predlog občinskemu svetu za imenovanje direktorice JZ
ZKTŠ Vransko
3. Poziv članom občinskega sveta za vložitev predlogov za
kandidate za elektorje in kandidate za člana Državnega
sveta
4. Sklep o uskladitvi plač in nagrad (sejnin) funkcionarjem
z določbami ZUJF
5. Razno
Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne
28. 3. 2012
Na predložen zapisnik 7. redne seje ni bilo pripomb, zato
so člani soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 27
Potrdi se zapisnik 7. redne seje KMVIP v predloženem
besedilu.
Ad2: Predlog občinskemu
direktorice JZ ZKTŠ Vransko

svetu

za

imenovanje

Komisija se seznanila z izvedenim postopkom javnega
razpisa za imenovanje direktorja Zavoda za kulturo, turizem
in šport Vransko ter mnenjem Sveta zavoda JZ ZKTŠ
Vransko glede imenovanja edine kandidatke Suzane
Felicijan Bratož za direktorico zavoda ter po krajši razpravi
soglasno sprejela naslednji sklep:
Sklep št. 28
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja predlaga Občinskemu svetu, da izda soglasje k
imenovanju ge. Suzane Felicijan Bratož, roj. 1. 8. 1965,
Jeronim 8, 3305 Vransko, za direktorico JZ Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko.
Ad3: Poziv članom občinskega sveta za vložitev
predlogov za kandidate za elektorje in kandidate za
člana Državnega sveta
Komisija se je seznanila s pozivom Državne volilne
komisije z dne 6. 9. 2012, ki je občinske in mestne svete
pozvala, da v skladu z Zakonom o državnem svetu ter na
podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna
telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo
kandidate za člane državnega sveta, za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki bodo 21.
11. 2012. V skladu s Pravili za izvolitev predstavnikov
Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02) je zato KMVIP
soglasno sprejela naslednji sklep:
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Sklep št. 29
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja bo 13. 9. 2012 člane občinskega sveta pozvala k
vložitvi kandidatur za elektorja in člana državnega sveta
(predstavnika lokalnih interesov) iz občine Vransko.
Kandidature morajo biti vložene najkasneje do torka, 18. 9.
2012, do 14. ure. Sezname kandidatov bo KMVIP sestavila
na seji, ki bo v torek, 18. 9. 2012, ob 18.30 uri.
Ad4: Sklep o uskladitvi plač
funkcionarjem z določbami ZUJF

in nagrad (sejnin)

Predsednik komisije je predstavil razloge zaradi katerih je
potreben sprejem takšnega sklepa. Zakon o uravnoteženju
javnih financ (ZUJF), objavljen v Uradnem listu RS, št.
40/12 je namreč v 128. členu omejil letni znesek sejnin, ki
ne smejo presegati 7,5 % plače župana (prej 15 %) ter z
začasnimi ukrepi v poglavju 8, od členov 154 do 163 uredil
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev od 1. 6. 2012
dalje. Priloga ZUJF je tudi nova plačna lestvica, ki skladno
z 238. členom osnovne plače znižuje za 8 %. Posledično je
potrebno urediti in uskladiti posamične akte funkcionarjev
(sklepe o plači župana in podžupana ter sejninah članov
občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta
in nadzornega odbora). KMVIP je soglasno sprejela
naslednji sklep:
Sklep št. 30
Sprejme se sklep o uskladitvi plač funkcionarjem občine
Vransko skladno z določbami ZUJF. Akte pripravi občinska
uprava in jih predloži predsedniku KMVIP v podpis.
Ad5: Razno
Člani komisije so se dogovorili, da bodo do ene od
naslednjih rednih sej pripravili predloge za dopolnitev
odloka o občinskih priznanjih.
Seja je bila zaključena ob 17.40.
Številka: 0320/2012
Vransko, 12. 9. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Predsednik KMVIP
Janez Lencl l. r.

10. Zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
ZAPISNIK
9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in priznanja,
ki je bila v torek, 18. 9. 2012, ob 1830 uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov
energije, Vransko 66a.
•

Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):

Prisotni: Janez Lencl (predsednik), Vladimir Rančigaj, Ana
Bogataj, Aleksander Reberšek, Nataša Juhart, OU: Rudolf
Pušnik (zapisnikar).

Številka 23/2012 – 28. 9. 2012
Po uvodnem pozdravu predsednik KMVIP ugotovi, da je ob
1830 uri prisotnih vseh pet članov komisije, zato je seja
sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Predsednik komisije predlaga sprejem predlaganega
dnevnega reda in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi
k razpravi, sledi glasovanje o predlaganem dnevnem redu
9. redne seje: 5 glasov ZA sprejem dnevnega reda
Sklep št. 31
Sprejme se naslednji dnevni red 9. redne seje KMVIP:
1. Evidentiranje kandidatur za elektorja in člana državnega
sveta
2. Razno
Ad1: Evidentiranje kandidatur za elektorja in člana
državnega sveta
Predsednik komisije ugotovi, da je do določenega roka za
vložitev kandidatur tj. do 18. 9. 2012, do 14. ure, na naslov
KMVIP prispela ena kandidatura za elektorja na volitvah
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet in sicer
predlog občinske svetnice Ane Bogataj, ki je za elektorja z
območja občine Vransko predlagala Janeza Lencla,
Prekopa 11c, 3305 Vransko. Nadalje predsednik komisije
ugotovi, da do določenega roka za vložitev kandidatur
KMVIP ni prejela nobene kandidature za člana državnega
sveta.
Na podlagi teh ugotovitev in v skladu s Pravili za izvolitev
predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 83/02)
komisija v nadaljevanju oblikuje seznam predlaganih
kandidatov za predložitev v obravnavo in glasovanje
Občinskemu svetu.
Ad2: Razno
/
Seja je bila zaključena ob 1850 uri.
Številka: 0320/2012
Vransko, 18. 9. 2012
Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.
Predsednik KMVIP
Janez Lencl l. r.

11. Zapisnik 3. redne seje Odbora za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ostali prisotni: Valerija Jerman, Suzana Felicijan Bratož,
župan Franc Sušnik
Opravičeno odsoten: Marjan Pečovnik (član odbora)
Dnevni red:
1. Financiranje knjižnične dejavnosti na Vranskem
2. Razno
Po uvodnem pozdravu ugotovim, da smo prisotni štirje člani
odbora, s čimer je zagotovljena sklepčnost seje.
G. župan Franc Sušnik predlaga, da razširimo sejo še z
eno točko; Letni program kulture in športa za leti 2013 in
2014. Prisotni se s tem strinjamo in potrdimo razširjen
dnevni red.
Razširjen dnevni red:
1. Financiranje knjižnične dejavnosti na Vranskem
2. Letni program kulture in športa za leti 2013 in 2014
3. Razno
Točka 1)
V prejšnjem letu so se pojavljale težave pri plačevanju
obveznosti do Medobčinske splošne knjižnice Žalec. Te
obveznosti so sedaj poravnane in tudi v bodoče naj bi bilo
plačevanje obveznosti sprotno. Ker vemo, da se v Občinski
knjižnici Vransko dogaja veliko zanimivega, smo povabili
knjižničarko Valerijo Jerman, da nam razloži kako je z
delovanjem knjižnice na Vranskem in kakšna je njena
vizija razvoja knjižnice v prihodnosti.
Vsi smo izrazili zadovoljstvo z delovanjem v knjižnici
Vransko in se strinjali, da je potrebno podpreti dogajanje v
njej. Župan si želi, da bi lahko v knjižnici vsakdo našel svoj
kotiček in da bi se dalo v bodoče tudi razmišljati o razširitvi
dejavnosti.
SKLEP: Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti se je seznanil z delovanjem
knjižnice na Vranskem.
Točka 2)
G. župan nam razloži kako je s programom kulture za leti
2013 in 2014. Na razlago ni pripomb.
Razloži nam še program športa za leti 2013 in 2014. Tudi
tu ni bilo pripomb.
SKLEP: Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti se je seznanil s programom
kulture in športa za leti 2013 in 2014.
Seja zaključena ob 19:20.
Številka: 0110-01/2012
Vransko, 17. 9. 2012

ZAPISNIK
3. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti, ki je bila v ponedeljek, 17.
9. 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Vransko,
Vransko 59.

Predsednica Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti
Nataša Juhart l. r.

Prisotni člani odbora: Nataša Juhart, Damijana Podbregar,
Brigita Gosak, Jože Matko

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
ČISTO PRVI ŠOLSKI DAN
Sprejem prvošolcev na Osnovni šoli
Vransko-Tabor
V ponedeljek, 3. 9. 2012, se je pred vhodom Osnovne
šole Vransko-Tabor zbralo 29 radovednih otrok s svojimi
starši, bratci, sestricami, dedki in babicami. V šolo so
prišli prvič - z namenom, da postanejo čisto pravi šolarji.
Najprej sta otroke in starše pozdravila župan Franc
Sušnik in ravnateljica Majda Pikl, nato pa so preskočili
šolski prag in se podali novim dogodivščinam naproti.
V Športni dvorani Vransko so jim učenci pod mentorstvom Marije Završnik, Katje Završnik in Polone Miklavc
pripravili glasbeno-lutkovno predstavo z naslovom Hišica
iz knjig, drugošolci pod mentorstvom Lejle Jahjefendič
in Stanke Tominšek Kužnik so bodoče prvošolce naučili
ples Robotek, nazadnje pa so otroci izvedeli, v kateri razred bodo hodili in katera učiteljica jih bo učila.

Uvodni pozdrav pred šolo

Po programu v dvorani je prvi šolski dan za otroke
potekal v razredu, kjer so izdelovali čebelice, se sladkali s
tortico, prebirali darila in se oblekli v majice, ki jih bodo
spremljale skozi celo šolsko leto.
Celoten program je povezovala in popestrila učiteljica
Maja Jerman.
Upamo, da bo prvi šolski dan ostal otrokom in staršem v
lepem spominu.
Učiteljice: Nataša Pečovnik, Klavdija Kropec,
Breda Čvan, Maja Jerman in Mira Les
SEDMOŠOLCI V ARBORETUMU
Sedmošolci smo že imeli naš prvi letošnji naravoslovni
dan. Bilo je super.
V sredo, 5. 9. 2012, smo se sedmošolci OŠ Vransko-Tabor
odpravili na naravoslovni dan v Arboretum Volčji Potok.
Najprej sta nas sprejeli dve prijazni učiteljici, ki sta nam
razdelili učne liste in trde podlage. Nato smo se odpravili proti Rosarijumu, kjer smo videli od 100 do 150 vrst
različnih vrtnic. Pot smo nadaljevali proti Ameriškemu
parku. Gospa nam je povedala, da latinska beseda arbor
pomeni drevo, arboretum pa zbirka dreves in grmov.
V Volčjem Potoku je arboretum leta 1952 ustanovila ljubljanska univerza. Pred tem je bil park v lasti družine Sou-

Med orhidejami

Prvošolci spremljajo lutkovno predstavo Hišica iz knjig

van. V Arboretumu Volčji Potok je posajenih približno
4000 vrst lesnatih rastlin, v Sloveniji pa v naravi raste le
približno 250 vrst takih rastlin. Šli smo tudi mimo drevesa z imenom tulipanovec, katerega ime izvira iz njegove
oblike lista. Poleg bršljana in maha je na njegovem deblu
raslo tudi veliko lišajev, ki so lahko grmičasti, listasti ali
skorjasti.
Pred odhodom smo si ogledali še izredno zanimive
razstave orhidej, kaktusov in metuljev. Videli smo tudi
kletko s papigami in drugimi ptiči. Tudi ti so bili zelo zanimivi.
Eva Homšak Godler in Erika Orehovec
7. a-razred OŠ Vransko-Tabor

Med razlago smo pridno dopolnjevali učni list.
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VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
Zgradili smo HIŠICO IZ KNJIG
Tudi letošnje počitnice smo na OŠ Vransko -Tabor preživljali
zelo aktivno. V okviru projekta OPOLNOMOČENJE
UČENCEV Z IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI
IN DOSTOPA DO ZNANJA so se otroci ob sredah srečevali
v knjižnici »Pri mucu Mehkošapku« in gradili HIŠICO IZ
KNJIG. Ta srečanja smo sklenili v tednu od 20. do 24. avgusta
z enotedensko lutkovno delavnico, s katero je naša HIŠICA
IZ KNJIG dobila svojo dokončno podobo.
Na enotedenski lutkovni delavnici, ki sva jo vodili Katja
Završnik in Polona Miklavc, smo se z otroki sprva pogovarjali o štirih zgodbicah, ki so jih spoznali že na preteklih delavnicah, in sicer Hišica iz kock Ele Peroci, Muc Mehkošapek
Bine Štampe Žmavc, Kotiček na koncu sveta Anje Štefan in
Pravljica za lačne Gazzole Giacoma, nato pa te zgodbe povezali v novo celoto, v lutkovno predstavo Hišica iz knjig.
Scenarij za lutkovno predstavo je pripravila Katja Završnik,
ki je oblikovala tudi večji del lutk, nekaj pa so jih otroci izdelali sami. Lutkovno predstavo smo popestrili z glasbo, ki sem
jo izbrala sama. Urice našega druženja na enotedenski delavnici so vključevale učenje lutkovne predstave, učenje štirih
otroških pesmi, ki smo jih vključili v predstavo in se jih naučili
prepevati ob klavirski spremljavi, in sicer: Kam letijo drobne
ptičke (Anja Štefan, uglasbila Mira Voglar), Noči so črno
črne (uglasbila Irma in Damijan Močnik), Potička (uglasbil Jani Golob) in Iščemo hišico (uglasbil Tomaž Habe). V
tednu našega druženja smo se tudi igrali in likovno ustvarjali.
Izdelovali smo lutke, slikali na tematiko omenjenih slikanic
ter skupaj sooblikovali dokončno podobo scene. Vsak dan
našega druženja smo vadili lutkovno predstavo, konec tedna
pa oblikovali še gledališki list, ki smo ga popestrili z likovnimi izdelki otrok. Delavnice smo zaključili z nastopom za
prvošolce, ki je potekal prvi šolski dan, 3. septembra 2012.

župana in ostale, ki so nas počastili s svojim obiskom in nam
na koncu namenili iskren aplavz. To potrjujejo tudi izjave
nekaterih izmed njih:
Franc Sušnik, župan Občine Vransko:
»Nad lutkovno igrico sem navdušen, bila je prava paša za oči
in prijetna za ušesa. Dodana vrednost so bili vsekakor glasbeni vložki, ker so bili izvajani v živo z učenci.«
Vika Čulk, babica dveh prvošolcev:
»Lutkovna predstava Hišica iz knjig je očarala otroke in odrasle. Imenitno zamišljena in izvedena predstava, v kateri so vsi
otroci tako različnih starosti in interesov lahko sodelovali,
hkrati pa so držali ves čas s svojim petjem, z igro in različnimi
prizorišči prvošolčke prikovane na sceno. Ker so bile vmesne
pesmice zelo spevne, so jih prvošolci že poskušali peti z
nastopajočimi, zato bi bilo smiselno, da se jih med letom
naučijo tudi oni.«
Brigita Gosak, mama prvošolke:
»Predstava za sprejem prvošolčkov je bila lepo presenečenje
za prvošolčke in nas starše. Zgodba je bila pripovedovana
z občutkom, igra zanimiva, polna presenečenj in prijetnih
glasbenih vložkov. Scena je bila zanimivo zasnovana, igra
lutk in otrok se je prepletala in pritegnila zanimanje vseh
gledalcev. Ob predstavi smo uživali vsi: otroci in starši. Še več
takih predstav!«
Denis Oštir, oče prvošolca:
»Nad predstavo smo bili navdušeni. Predvsem me veseli,
da v šoli že ob sprejemu učencem predstavijo pomen branja in vzdrževanja bralne kulture kot vrednote. Posebej me
navdušuje, da so igrico pripravili učenci starejših razredov,
ki so se bili za svoje mlajše sošolce pripravljeni odpovedati počitnicam. Verjamem, da je negovanje bralne kulture
pomembno za prihodnost otrok. In predstava, kot je Hišica iz
knjig, jo otrokom predstavlja na zelo slikovit način.«
Mateja Godler, mama prvošolke:
»Lutkovna predstava je bila zelo zanimiva in poučna. Upam,
da jo boste uprizorili še kdaj in še kje izven meja naše občine.
Všeč pa mi je tudi to, da se otroke na tak način navdušuje za
branje različnih knjig in tako ne sedijo samo pred računalniki
in televizijo.«

Sklenem lahko, da je bila lutkovna delavnica vsekakor
uspešna, saj v tednu našega druženja nismo ustvarjali samo
literarno in dramsko, ampak tudi likovno in glasbeno ter se
pri tem tudi zabavali in igrali. Pripravili in naučili smo se celotno lutkovno predstavo, naučili smo se prepevati štiri pesmi, poleg tega pa izdelovali še lutke in likovno ustvarjali na
tematiko izbranih slikanic. V predstavi so sodelovali vsi otroci, ki so obiskovali delavnico, in hkrati tudi obe mentorici,
in sicer Katja Završnik v vlogi pripovedovalke, sama pa sem
prispevala glasbeno spremljavo na klavirju. Rezultata našega
počitniškega druženja sta bila razstava likovnih izdelkov,
ki so nastali na vseh delavnicah, ter nastop za prvošolce in
njihove starše, ki je dodatno potrdil, da so bile delavnice izvedene zelo uspešno. Nastop je navdušil tako prvošolce in
njihove starše kot tudi ravnateljico, pomočnico ravnateljice,
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Da smo lahko ustvarili pravo lutkovno gledališče, gre posebna zahvala vodji projekta, gospe Mariji Završnik, ki je prevzela organizacijo nastopov ter nam s svojimi konstruktivnimi
nasveti pomagala pri realizaciji lutkovne delavnice in nastopov. Hvala tudi hišniku, gospodu Franciju Čvanu, ki nam je
izdelal sceno, gospe Marjani Kapus, ki je izdelala zavese, ter
tonskemu mojstru gospodu Jožetu Toplaku. V imenu vseh
nastopajočih se zahvaljujem tudi vodstvu šole, ki nas je podpiralo pri našem delu.
Ker smo v pripravo lutkovne predstave vložili ogromno truda, smo se odločili, da se predstavimo tudi ostalim učencem
OŠ Vransko - Tabor. Tako smo se prvi šolski dan, po naši
»premierni uprizoritvi« za prvošolce, predstavili še ostalim
učencem od 2. do 5. razreda OŠ Vransko, 14. septembra pa
še učencem od 1. do 5. razreda POŠ Tabor. Svojo »turnejo«
bomo sklenili 3. oktobra, ko bomo v Osrednji knjižnici Celje
ob 17. uri poskusili navdušiti tudi tamkajšnje obiskovalce.
Lepo vabljeni, da se nam v Celju pridružite tudi sami!
Polona Miklavc

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
Pester september v PD Vransko
Pretekla dva vikenda smo bili planinci iz Planinskega društva
Vransko zelo aktivni.
V začetku septembra smo se družili na 33. tradicionalnem
srečanju na Tromeji. Naj dodam, da Tromeja leži na meji
med Avstrijo, Italijo in Slovenijo. Na vrhu vsako leto potekajo
srečanja predstavnikov vseh treh narodnosti. Iz Rateč smo se
povzpeli na Peč in nato na Tromejo, ki je na višini 1508 m
nadmorske višine.
Že takoj naslednji teden pa smo si zadali še trši oreh. Osvojili
smo namreč kar dva vrhova, in sicer Čaven in Mali golak.
S hojo smo pričeli na Predmeji in se najprej povzpeli na Iztokovo kočo pod Golaki, nato pa še do koče Antona Bavčerja
na Čavnu. Tako smo si pridobili kar dve štampiljki Slovenske
planinske poti.
Mateja Remic

Pred Iztokovo kočo pod Golaki

PRVI DVODNEVNI TURNIR KOŠARKE
NA VRANSKEM
Košarkarji smo na Vranskem že peto leto. Ob
tej priložnosti smo se v društvu odločili, da
priredimo dvodnevni Turnir Vranov, za katerega upamo, da bo postal kar tradicionalen.
V petek in soboto (14. in 15. septembra) so se na Vranskem predstavile štiri ekipe: KD Hopsi Polzela in KK
Škofja Loka (obe 1. SKL - liga Telemach), KK Lastovka
Domžale (2. SKL) in domači KD Vrani Vransko (3. SKL).
Prvi dan turnirja sta bili odigrani obe polfinalni tekmi.
Ob 18.00 je ekipa Škofja Loka premagala Domžalčane,
ob 20.30 pa smo Vrani merili moči s Hopsi s Polzele.
Pred približno 150 gledalci smo Vrani, predvsem v
prvem polčasu, pokazali izjemno igro. V drugem polčasu
so moči nekoliko pošle in Hopsi so se zasluženo veselili
uvrstitve v sobotni finale.
V soboto smo bili prvi na parketu Vrani, v boju za 3.
mesto smo šele v zadnjih minutah popustili in močni
Domžalčani so se veselili zmage z rezultatom 86 : 80. V
velikem finalu so Škofjeločani pokazali odlično igro in
osvojili naslov prvakov 1. turnirja Vranov. Mlada ekipa Hopsov s Polzele je kljub temu prejela bučen aplavz
številnih navijačev. Da na podelitvi pokalov Vrani nismo
ostali praznih rok, je poskrbel kapetan domače ekipe Žan
Ocvirk, ki je prejel pokal za najboljšega strelca turnirja. Na dveh tekmah je nasprotnikov koš napolnil z 39
točkami (19,5 na tekmo).

Finančno nam je na pomoč priskočil še Primož Fidler,
Fidea - arhitekturno in gradbeno projektiranje. Prav tako
hvala vsem prostovoljcem, ki so na takšen ali drugačen
način poskrbeli za izvedbo turnirja.
Lucijan Ocvirk

Razvrstitev Turnirja Vranov:
1. mesto : KK Škofja Loka
2. mesto : KD Hopsi Polzela
3. mesto : KK Lastovka Domžale
4. mesto : KD Vrani Vransko
Najboljši strelec : Žan Ocvirk (KD Vrani Vransko, 19,5
točke na tekmo).
V društvu se zahvaljujemo Občini Vransko, z županom
Francem Sušnikom na čelu, saj brez posluha za šport
društvo ne bi imelo nobenih pogojev za preživetje. Prav
tako hvala podžupanu, Aleksandru Reberšku, za sponzorstvo in ostalo pomoč pri izvedbi Turnirja Vranov.

23

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV / IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
vabi na
5. LETNI KONCERT
v soboto, 6. oktobra 2012, ob 20. uri
v Kulturni dom Vransko.
V programu sodelujejo:
Mladinska folklorna skupina Vransko
Starejša folklorna skupina Vransko
Folklorna skupina Ponikva
Oktet sv. Mihaela Vransko
Jernej Zupan

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
IN DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRANSKO
vabita na festival za tretje življenjsko obdobje
z ogledom Ljubljane in gradu
v torek, 2. oktobra 2012, z odhodom ob 8. uri
izpred Občine Vransko in povratkom ob 18. uri.
Cena izleta je 6 evrov/osebo.
Prijave se zbirajo do zapolnitve mest
na tel. 03 5725 227 ali 031 494 833 (Valči Zupan).
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena
prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in
ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med
generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive
vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k
izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri
na to pot.
ROMANJE ŽUPNIJE VRANSKO V POLJANSKO
DOLINO
Farnega romanja se je udeležilo kar lepo število romarjev, saj sta
v soboto zjutraj izpred farne cerkve na Vranskem odpeljala kar
dva avtobusa. Romarji so se najprej ustavili v novi cerkvi v Podutiku, ki je bila blagoslovljena leta 2005 in je posvečena Rešnjemu
telesu in krvi. Zanimiva je zaradi krožnih oken, ki ponazarjajo sv. hostijo. V romarski cerkvi Marije vnebovzete v Dobrovi so
imeli sv. mašo. Pot jih je naprej vodila v Polhov Gradec, kjer so
si ogledali grajski kompleks z Neptunovim vodnjakom, parkom
in grajsko kapelo. Zatem so obiskali farno cerkev Marijinega rojstva. V Dvoru so občudovali lepoto Petrove cerkve, ki je
bila zgrajena l. 1552 in jo imenujejo tudi grofovska ali grajska.
Ogromen oltarni kip sv. Petra je nastal iz enega kosa lesa pod
prsti domačinov Mateja in Antona Faci, ki sta tudi avtorja
umetnin v Polhovem Gradcu. Poslikave pa so delo baročnega
slikarja Janeza Valentina Metzingerja. Preko Gorenje vasi so se
popeljali v Poljane in imeli v tej moderni cerkvi večernice. Oba
obreda je vodil vranski župnik g. Jože Turinek, za petje pa so
poskrbeli pevci pod vodstvom Rada Kapusa.
Damjana Lukman in Biserka Kutnjak
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PRIREDITVE V OKTOBRU:
•

četrtek, 11. 10. 2012, ob 16. uri v MSK Žalec: »Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke«, srečanje
oskrbovancev Našega doma Vransko, Doma Nine Pokorn Grmovje in Doma upokojencev Polzela

•

torek, 16. 10. 2012, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

•

petek, 26. 10. 2012, ob 19. uri: Predavanje in predstavitev knjige Misli, ki jočejo Andreja Pegana
(g. Pegan bo spregovoril o rehabilitaciji in življenju po hudi prometni nezgodi)

PO PRAVLJICI DIŠI ...
V novo sezono popotovanj v svet pravljic smo vstopili z zgodbico o lakomnem polhu, ki je obral vsa jabolka z jablane,
ki so bila namenjena vsem živalim v gozdu. Polh, ki ga je najbolj skrbelo, da on ne bo lačen, ni hotel deliti z ostalimi niti
enega jabolka. Zato so se živali odločile, da se z njim ne bodo več igrale. Sit, a osamljen polh je hitro spoznal, da je jabolk
dovolj za vse in da je igra s prijatelji bolj dragocena kot prepoln trebušček hrane.
Po pravljici so si otroci izdelali tudi vsak svojo jabolko.

NEKAJ KNJIŽNIH NOVOSTI:
ZA ODRASLE:

ZA OTROKE IN MLADINO:

James, F. L.: Petdeset odtenkov sive, 1. del

Smolar, A.: Rolica papirja

Diffenbaugh, V.: Jezik rož

Weninger, B.: Vse si delimo!

Alexander, T.: V imenu prevare
Hill, M.: Prosim, odpusti mi
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NE SPREGLEJTE

KOMEMORACIJA OB DNEVU SPOMINA NA
MRTVE

Občina Vransko vabi
ob dnevu spomina na mrtve na
komemoracijo
pri spomeniku padlih borcev na Gorici
v sredo, 31. 10. 2012, ob 11. uri.

DRUŠTVO UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE VRANSKO
vabi k vpisu raznolikih tečajev
Ustvarjalnice prešanega cvetja
Letošnja novost so ustvarjalnice na temo prešanega cvetja. Namenjene so vsem ljubiteljem ustvarjalnega
preživljanja prostega časa, ki si želijo popestriti svoje dneve in bivalni prostor z unikatnimi izdelki. Vsi, ki
se želite naučiti še kaj novega in zanimivega, ljubitelji cvetja in umetnosti, ste toplo vabljeni na naše ustvarjalnice.
Namen delavnice je druženje in kreativno preživljanje prostega časa. Na delavnici bo predstavljeno ustvarjanje iz naravnih materialov, ki so poceni, lahko dostopni in dajejo nadpovprečno lepe izdelke. Razvijali
bomo svojo kreativnost in domišljijo, ročne spretnosti, čut za estetiko in smisel za oblikovanje uporabnih
in dekorativnih predmetov.
Udeleženci bodo seznanjeni z osnovami ustvarjanja izdelkov iz prešanega cvetja. V prvem delu bomo
izdelovali voščilnice, kazala in stenske slike, v drugem delu pa se bomo posvetili dekoriranju predmetov s
prešanim cvetjem (dekoriranje sveč in podstavkov za kozarce).
S pridobljenim znanjem in izkušnjami boste lahko sami nadaljevali z ustvarjanjem doma in tako izpopolnjevali svoje izdelke ter veščine.
Začetni tečaj fotografije
Imate digitalni fotoaparat in se želite seznaniti z delovanjem svojega fotoaparata?
Ne veste, zakaj so posamezne nastavitve v vašem fotoaparatu in kdaj jih uporabiti?
Bi se radi naučili, kako se naredi dobra fotografija?
Bi radi spoznali različne tehnike fotografiranja in preizkusili teorijo v praksi?
Želite dobiti mnenje o svojih fotografskih stvaritvah?
Tečaj angleščine
Kakovosten tečaj angleščine, kjer vam bo usvajanje angleščine v veselje. Tečaj angleščine poteka z izkušenim
profesorjem, ki svoje tečajnike zna motivirati.
Tečaj vezenja
Likovni tečaj
Z likovnimi tečajem želimo pomagati ustvarjalcem pri odkrivanju in razvijanju likovnih sposobnosti. Poleg spoznavanja likovnih osnov ter preizkušanja različnih likovnih področij, veščin in tehnik, jim bomo
pomagali iskati lasten izraz in pridobiti izhodišča za samostojno, osebnostno izražanje - ustvarjanje.
Tečaj kuhanja
Tečaj »zeliščarstvo, zdravje in semena«
Že od nekdaj so se ljudje zdravili in pozdravili z zdravilnimi zelišči in rožicami. Tudi naše zdravstvo jim daje
vedno večji pomen in ugotavlja, katere so tiste učinkovine v zeliščih, ki zdravijo.
Vabimo vas na predavanja, delavnice in izmenjavo izkušenj. V zimskem času bomo pripravili predavanja o
rastlinah, zdravju in o semenih; spomladi o gojenju zdravilnih zelišč in poleti o nabiranju zdravilnih zelišč.
Vabljeni na pitje čajev, prijetno druženje in poglabljanje znanja.
Tečaji se bodo pričeli v drugi polovici oktobra oz. takoj, ko bo zadostno število prijavljenih.
PRIJAVE IN INFORMACIJE: 03 703 12 10
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NAPOVEDNIK
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Športna dvorana Vransko,
petek, 19. 10. 2012, ob 20. uri
Gostje: spremljevalna skupina Avantura, Ansambel Spev,
legendarni kantavtor Marijan Smode, humorist Sebastjan Kamenik,
mladi pevec David Grom, soplesalec Matevž Ogorelec

Vstopnice: ZKTŠ Vransko, poslovalnice Brglez, TIC Žalec,
www.mojekarte.si, telefonska prodaja: 03 703 12 10

