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Čestitamo ob dnevu

samostojnosti in
enotnosti

Člani občinskega sveta, občinska uprava in župan

Vesele božične praznike
ter srečno novo leto 2013
vam želimo
člani občinskega sveta,
občinska uprava
in župan
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BESEDA UREDNICE

Mineva tretje leto izdajanja Občinskega informatorja
pod okriljem Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. Ob koncu leta ponavadi opravljamo obračune in
analize iztekajočega leta ter naših odločitev v njem. Letos smo pričeli ustvarjati strani časopisa prek spletne
platforme Mojaobčina.si in prav vam, sodelujoči pisci, se lahko zahvalimo za pestro vsebino mesečnika.
Obenem pa že načrtujemo za naprej. Ob pobudi objavljanja osmrtnic na občinskih spletnih straneh smo
se odločili, da se bomo odslej v Občinskem informatorju posvetili spominu na preminule v preteklem
mesecu v obliki kratke navedbe. Vam pa ponujamo,
da na občinskih straneh delite z bralci vaše srečne dogodke (rojstva, obletnice, poroke ...). Dogodke bomo
prav radi objavljali, vendar nas morate o tem obvestiti
in dovoliti objavo.
Drugače pa ostajamo pri ustaljeni obliki in rubrikah,
le z novo barvo vas bomo presenetili.
Čeprav utrujeni od teže aktualnih dogajanj, zremo v
prihodnje leto z optimizmom in verjamemo, da bomo
še naprej skupaj uspešni tako pri časopisu kot na
drugih področjih družbenega življenja.
Srečno 2013.

Suzana Felicijan Bratož

KONCERT OB 5. OBLETNICI DELOVANJA
ZBORA SV. CECILIJE VRANSKO
V petek, 23. 11. 2012, je v cerkvi sv. Mihaela na Vranskem potekal koncert Zbora sv. Cecilije z Vranskega.
Zbor je začel delovati v župniji sv. Mihaela na Vranskem
pred petimi leti, poleti 2007. Po mesecih vaj so prvič
zapeli pri bogoslužju novembra, na 4. adventno nedeljo
v cerkvenem letu 2008. Od takrat naprej redno prepevajo pri svetih mašah ob nedeljah in različnih praznikih.
Pevke združuje veselje do glasbe in želja po umetniškem
ustvarjanju. Zbor od začetka vodi Frančka Lesjak. Na
koncertu so pevke zapele razne liturgične pesmi, ki so
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božična pesem
Lučke že gorijo,
ljudje se veselijo,
jelka je okrašena,
pečenka že pečena.
Po celi vasi sneg leti
in tu pa tam se govori,
da božič kmalu prileti
v naše zasnežene vasi.
Starši in otroci že hitijo,
da si božične okraske priskrbijo.
Po trgovinah sem in tja drvijo
in se božiča veselijo.
Kupiti morajo novi se copati
pa tudi jelka mora stati.
Smrečico moramo okrasiti
in hrano za goste narediti
ali pa jo kar v trgovini kupiti.
A jaz ne razumem,
zakaj vsi tako hitijo,
naj le malo se naspijo
in se božiča veselijo.
Blažka Vodovnik, 7. a OŠ Vransko - Tabor

nastale v različnih obdobjih. Od najstarejših koralnih
in tezeiskih napevov, pa vse do različnih ritmičnoduhovnih pesmi sodobnih skladateljev. Na koncertu
so zbor na različne instrumente spremljali: Špela Jurak
(klavir in orgle), Joži Blatnik (kitara) in Aleš Lesjak (klavir). Prav tako pa so zaigrale tudi članice Zbora sv. Cecilije: na flavto Alenka Bogataj in na violini Lucija Bogataj ter Nuša Brišnik. Koncert je povezoval Vid Križnik.
Posnetek koncerta si lahko ogledate na spletni strani:
www.vransko.net.
Frančka Lesjak

ZGODILO SE JE ...
Čarobni advent v Našem domu
S svetlobno hitrostjo se nam približuje adventni čas. To
je čas druženja in veselja. Je čas, ko štiri nedelje pridno
prižigamo svečke na adventnem venčku. Stanovalci so
adventne venčke izdelovali s pomočjo prostovoljčkov
Osnovne šole Vransko - Tabor, mi pa smo v torek, 27. novembra, pripravljali adventne dekoracije. Delovna terapevtka je pripravila ves potrebni material. Ustvarjali smo
iz naravnih materialov - lesenih deščic, borovih storžev,
drobnih vejic ciprese, mahonije, bršljana, posušenih rezin pomaranče in limone. Kot pikico na i smo dodali
drobne svetleče kroglice in po želji dodali zlat ali srebrn
sprej. Vsak od stanovalcev si je sam izbral želene materiale. Z nasveti jim je pomagala Alenka Gajšek, Saša Svetec
pa je dekoracijo zlepila skupaj. Stanovalci so bili sprva v
dvomih, da jim bo to uspelo. A ko so videli prvi primer,
so ideje kar deževale. Vsak si je želel narediti svojo dekoracijo. Te pa sedaj krasijo njihove nočne omarice in jim
dajejo vedeti, da se prazniki res približujejo.
Saša Svetec
Stanovalci doma luščili fižol
Turoben torek, 20. novembra, je bil za naše stanovalce delovno
obarvan. Nekateri so dolgčas preganjali ob gledanju filma Sreča
na vrvici, drugi pa so pridno z vrvi obirali fižol. Slednjim je čas
čisto hitro minil. Polno avtomobilsko prikolico, kolikor nam ga
je pripeljal naš hišnik, so obrali v dobrih 45 minutah. Že takoj
smo opazili, da je letina slaba. Ker so delali zunaj, na svežem
zraku, so se stanovalci vremenu primerno tudi oblekli – dolge in
tople jopice, nekateri celo bunde, na ušesa pa ruto ali kapo. Na
koncu se jim je prilegel topel čaj z limono. Obrani fižol sta hišnik
in delovna terapevtka znosila na podstrešje, da se je potem malo
lažje luščil.
V četrtek, 22. novembra, smo z delom nadaljevali. Fižol smo
prinesli s podstrešja in ga luščili. Stanovalci so se pridno zagnali
k delu. Prišel je stanovalec in se ustrašil, da zanj ni več prostora.
A smo problem kmalu rešili – dodali smo še eno mizo. Kup s
fižolom v stročju je kopnel, iz ust stanovalcev pa je bilo moč
slišati: »To smo včasih pozimi delali.« ali pa: »Joj, včasih smo
ga v temi luščili. Danes bi ga znala, tudi če bi bila slepa.« Vsi
pa so se strinjali, da je delo prijetno in ga radi opravljajo. Med
delom so si delili mnenja, v kakšni obliki fižol najraje jedo. »Jaz
ga imam najraje s pečenico.« ali pa: »Jaz pa zabeljenega z ocvirki
in s kompotom ali solato«. Predvideni čas za delo je prehitro

minil. Pred kosilom smo morali z delom prekiniti in nadaljevati
še popoldne.
Saša Svetec

DOBRODELNI KONCERT ŽUPNIJSKE KARITAS
MOZIRJE/ŠMIHEL
V tednu dobrodelnosti, tednu Karitas, smo se člani Okteta sv. Mihaela Vransko odzvali vabilu organizatorjev
dobrodelnega koncerta. Na koncertu smo zapeli dve
pesmi in tako kot drugi številni nastopajoči doživeli
topel aplavz. Posebno zadovoljstvo nas je navdajalo ob
dejstvu, da smo s svojim nastopom tudi mi prispevali
kamenček v mozaiku dobrodelnosti. Obiskovalcem, ki
so napolnili kulturni dom v Mozirju, smo polepšali nedeljsko popoldne, ljudem, ki bodo deležni zbranih sredstev, pa olajšali življenje.
Rafko Novak
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ZGODILO SE JE ...
Zlata poroka Slave in Franca Križnik
Zlata poroka, praznik, ki ga dočaka bolj malo zakoncev, je vsekakor dogodek, ki ga je vredno posebej slovesno proslaviti. Tako
praznovanje so domači pripravili tudi zakoncema Slavi in Francu Križnik s Prapreč pri Vranskem.

Cerkveni obred je v župnijski cerkvi opravil domači župnik
Jože Turinek, civilnega pa v posebni sobi gostišča Slovan župan
občine Vransko Franc Sušnik in matičarka Marjana Štrajhar.
Franc se je rodil leta 1937 v Jeronimu kot prvi od štirih otrok
staršema Luki in Mariji. Po končani osnovni in poklicni šoli
se je odločil za vojaško šolo za podčastnika v Zadru in se nato
zaposlil v JLA v Varaždinu, kjer je spoznal svojo bodočo ženo
Slavo, ki je z družino živela v Varaždinu. Po dveh letih prijateljevanja sta se leta 1960 poročila in še isto leto dobila sina Rajka.
Leta l965 sta se preselila v Prapreče na Frančevo domačijo, kjer
se je rodil sin Zdenko. Po preselitvi se je Franc zaposlil v Inde
Vransko, pozneje pa se je tukaj zaposlila tudi Slava. Ob tem, da
sta hodila v službo, sta doma pomagala na kmetiji, ki jo je kmalu
prevzel Franc. Otroka sta rasla, žal se je leta l978 sin Rajko
smrtno ponesrečil, sin Zdenko pa se je po končani usnjarski šoli
zaposlil v Inde. Po upokojitvi sta se zlatoporočenca povsem posvetila kmetiji, sedaj pa jima pomaga sin z družino.
Med najbolj srečnimi dogodki je bilo rojstvo vnukinje Zale, ki je
dedku in babici ob njunem prazniku prebrala svojo pesmico. Ob
svojem prazniku sta se posebej zahvalila Frančevi sestri Anici in
njenemu možu Cirilu, ki sta jima v veliko pomoč. Za čestitke
in lepe želje je bilo dovolj priložnosti na zlatoporočnem slavju.
T. Tavčer

Iz svetovnega prvenstvA priŠla z bronom
Naša krajanka Sabina Predovnik, članica Kluba borilnih veščin
Fudoshin iz Gotovelj, se je v začetku decembra vrnila s članskega
svetovnega prvenstva v ju-jitsu z bronom.

rila visoko prednost, nato je to prednost samo še stopnjevala in
zmagala z rezultatom 21 : 10.
Svetovnega prvenstva so se udeležili še trije člani KBV Fudoshin. Barbara Stiplošek je v kategoriji -62 kg osvojila odlično
5. mesto, v kategoriji -70 kg je Anja Laznik zasedla zelo dobro
7. mesto, Primož Muhovic pa je v kategoriji +94 kg imel malo
manj sreče in je že v prvih sekundah zaradi izpaha rame predal
borbo. Člane na svetovnem prvenstvu sta vodila trenerja Rok
Šuster in Primož Muhovic. S srebrom pa se je v kategoriji -94 kg
okitil tudi slovenski reprezentant Benjamin Lah iz Policijskega
kluba Celje.
Našo krajanko in celotno reprezentanco so na Dunaj prišli
spodbujat glasni navijači, ki se jim Sabina za pošteno navijanje iskreno zahvaljuje, saj so ji pokazali, kako močno jo podpirajo. S pomočjo donaterjev so bili navijači veseli in brez skrbi.
Zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo tudi donatorjem: lokalu
Sedmica, Baru Luna, Gomark d. o. o. in OK Šempeter za kritje
stroškov potovanja in izposojo kombija.

Od 30. 11. do 3. 12. 2012 je na Dunaju potekalo člansko svetovno
prvenstvo v ju-jitsu, ki se ga je udeležila tudi državna reprezentantka Slovenije Sabina Predovnik z Vranskega. V kategoriji +70
kg je imela ugoden žreb, vendar ji je zmanjkalo malo sreče. Proti
nemški reprezentantki Romy KORN je Sabina nastopila preveč
sproščeno, zato ji je zmaga za las ušla. 19 sekund pred koncem
borbe je nasprotnica vodila za 6 točk, vendar je njeno prednost
nadoknadila. Sabina je izgubila po Ippon točkah z rezultatom
14 : 14. V repesažu je Predovnikova odločno nastopila proti
domači tekmovalki Bianci FEICHTLBAUER in zmagala z veliko razliko v številu točk (31 : 17). V borbi za tretje mesto se
je spopadla s staro znanko, Francozinjo Magalie BOUSSIN. Že
v prvih sekundah je Sabina pričela z napadanjem in si pribo-
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ZGODILO SE JE ...
Zakaj Schwentnerjeva zbirka
in hiša na Vranskem?
Takšen naslov je nosila debatna kavarna, ki je obiskovalcem
odlično predstavila prvega sodobnega slovenskega založnika
Lavoslava Schwentnerja in jo je na 28. knjižnem sejmu izvedel
antikvar Rok Glavan z gosti: Stanetom Rozmanom, direktorjem Pokrajinskega muzeja Celje, kustosom Alešem Stoparjem,
skrbnikom premične kulturne dediščine v Schwentnerjevi hiši,
županom Občine Vransko Francem Sušnikom in direktorico
ZKTŠ Vransko Suzano Felicijan Bratož.

kapelo, ki jo je že lično obnovila, Pokrajinski muzej Celje pa je
postal lastnik premične zbirke v hiši, zato med njima poteka
zgledno sodelovanje. Občina skrbi za postopno obnavljanje
delov stavbe, nameščeno je varovanje, Pokrajinski muzej pa
skrbi za zbirko.
Hiša je bila prazna, odkar je umrla zadnja lastnica, založnikova
nečakinja Slava, zato jo načenja vlaga, notranjost pa tudi razni
škodljivci. Danes poskuša občina postopno sanirati hišo, vendar
gre vse zelo počasi, saj so že večkrat izpadli z raznih razpisov
za sredstva. Tako so do sedaj preuredili »magacin« (talno ogrevanje, ploščice, pleskanje), namestili varovanje.
Vsekakor je želja tako Občine Vransko kot Pokrajinskega
muzeja Celje, da umestijo Schwentnerjevo hišo v lokalni in širši
kulturni kontekst. Želja je, da se zaščiti in obnovi stavba ter ves
pripadajoči interier, poleg tega pa primerno uredi tudi okolico
hiše, predvsem zadnji del, v katerem bi se lahko v poletnem času
izvajale različne aktivnosti čez dan ali zvečer.

Izhodišče debate je bila predstavitev novonastale spominske
zbirke Lavoslava Schwentnerja. Upravljalci Schwenterjeve hiše
so z donacijo pridobili preko 40 originalnih izdaj in dokumentov
tega pomembnega založnika, za 14. december pa so napovedali
odprtje prve stalne zbirke o delu in pomenu Lavoslava Schwentnerja v prenovljenem »špajzu« Schwentnerjeve hiše. Skozi pogovor so sodelujoči v debati predstavili založnika in njegovo
delo, nastanek zbirke in možnosti, ki jih ponuja Schwentnerjeva
hiša.
Vsak izmed sodelujočih se je na drugačen način srečeval z imenom Schwentner, vsem pa je bilo edino, da ga danes podrobneje
poznajo, prav tako pa tudi njegov pomen.
Schwentnerjeva hiša je edinstven primerek dobro ohranjene
trške hiše v Slovenji, zato se je Občina Vransko odločila in jo
odkupila od takratnih lastnikov. Poleg hiše je ob tem dobila tudi

Trenutno se v tej hiši dogajajo različni dogodki, namenjeni
manjšim skupinam ljudi. To so Vranski poletni večeri (koncerti
klasične komorne glasbe), za javnost je hiša brezplačno odprta
vsako leto na 3. december (Ta veseli dan kulture), po navadi je ta
odprti dan povezan z odprtjem kake likovne ali druge razstave.
Letos pa so se povezali z Antikvariatom Glavan iz Ljubljane, ki
je pripravil imenitno razstavo z originalnimi deli, različnimi
listinami in predvsem otroškimi knjigami, ki so izšle v založbi
Schwentner. Ogledali so si jo mnogi osnovnošolci iz Savinjske
doline in širše in ob zanimivih delavnicah, povezanih z izdanimi
knjigami, spoznavali tega pomembnega založnika.
Ravno zaradi te odmevne razstave je med sodelujočimi – kustosom Alešem Stoparjem, antikvarjem Rokom Glavanom in
seveda Občino Vransko oz. ZKTŠ Vransko – vzniknila ideja,
da nekaj originalnih del iz založbe Schwentner dobi svoje stalno
mesto v spominski sobi, ki naj bi bila v prenovljenem prvotnem
»špajzu«.
Napovedano odprtje razstave je bilo 14. decembra. V zanimivih
vitrinah in prenovljeni stari omari smo si lahko ogledali nekaj
izjemnih primerkov Schwentnerjevih knjižnih izdaj, ki vsekakor dostojno predstavljajo pomen in delo velikega založnika in
jih je za spominsko sobo podaril Rok Glavan, ki je na odprtje
prinesel v dar še nekaj knjig, izdanih v založbi Schwentner.
Marija Završnik

VRANSKE VEZILJE IN ANSAMBEL ZUPAN
V NAŠEM DOMU
V adventnem pričakovanju je bil v Domu svetega Rafaela
prav poseben dan. Vranske vezilje, Snežinke, ki ustvarjajo in
sestankujejo v prostorih 'Našega doma' ter tako skozi vse leto
s svojimi ustvarjalnimi obiski bogatijo popoldneve oskrbovancem, so pripravile vsem stanovalcem doma prav poseben
dan. Odločile so se podariti svoje pristne slovenske vezenine
Ansamblu Zupan, da jih bo kot priložnostna darila ponesel s seboj na januarsko turnejo po Avstraliji. V zameno za vezenine so
člani ansambla izvedli mini koncert za oskrbovance. Pobudnica
prijetne urice z Zupani, ki so se vabilu prijazno odzvali, je bila
vezilja Damjana Lukman. Sijoče oči in nasmejani obrazi, ki so
uživali ob slovenski glasbi, so povedali več kot besede.
Helena Golob
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ZGODILO SE JE ...
Odprtje spominske sobe Lavoslava
Schwentnerja
Lavoslav Schwentner, znani ljubljanski založnik in knjigotržec,
predstavlja pomembno osebnost konec 19. in prve polovice
20. stoletja v slovenskem prostoru. Brez njega se Ivan Cankar
in drugi modernisti prav gotovo ne bi mogli tako uveljaviti.
Schwentner je izdajal tudi knjige za otroke ter za njihovo izdajo
pridobival najboljše književnike in ilustratorje tistega časa.

V njegov spomin in počastitev njegovega dela bo služila spominska soba Lavoslava Schwentnerja, ki je svoje mesto našla v
njegovi rojstni hiši na Vranskem. Odprtje spominske sobe se je
zgodilo v petek, 14. decembra 2012, ob 11. uri. Dogodek je povezovala Katja Završnik, ki je vse udeležene z umetelno, starinsko oblikovano govorico ponesla nazaj v čas življenja Lavoslava
Schwentnerja. Pod njenim vodstvom so učenci OŠ Vransko Tabor odigrali igro, v kateri so upodobili Poldeta, zaigrali pa so
tudi na klavir in citre. Sledili so govori. Prvi je spregovoril direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman, sledili so kustos
Pokrajinskega muzeja Celje Aleš Stopar, ki je tudi avtor razstave,
vodja Antikvariata Glavan Rok Glavan in župan Občine Vransko Franc Sušnik. Po zaključenem uradnem delu je voditeljica
povabila vse navzoče na ogled spominske sobe Lavoslava
Schwentnerja, v kateri je na kratko prikazan njegov življenjepis,
delo in pomen za slovensko založništvo. Razstava je obogatena s
številnimi izdajami njegovih knjig.
Odprtje spominske sobe Lavoslava Schwentnerja je plod sodelovanja med Občino Vransko, ki je lastnik Schwentnerjeve rojstne
hiše, Pokrajinskim muzejem Celje, ki je postavil zbirko Schwentnerjevih del na ogled, ter Antikvariatom Glavan iz Ljubljane, ki
je doniral v ta namen 40 originalnih izdaj Schwentnerjevih del.
Za ureditev spominske sobe Lavoslava Schwentnerja in postavitev razstave je Občina Vransko namenila približno deset
tisoč evrov.
Jerneja Bračko

Fair play v športu, v prometu
– Formula zmagovalcev
V četrtek, 13. decembra, smo v AMZS centru varne vožnje na
Vranskem že šestič organizirali prometno-preventivni dogodek
»Fair play v športu, v prometu«.

k višjemu standardu prometne varnosti, s tem pa k zavedanju
pomembnosti obvladovanja veščin vožnje, primernega ravnanja v prometu in prenosu športnega duha na slovenske ceste.
Na drugi strani pa je pomemben vložek varnostne komponente v športnika samega, ki lahko postane vzor tudi ostalim
udeležencem v prometu.
Tokrat so se nam na poligonu AMZS centra varne vožnje
pridružili Klemen Gerčar, Jaka Seles, Igor Jerman, Marko Jerman, Maks Gregorič, Aleksander Čonda, Matic Voldrih in
Klemen Prešeren. Vsi so predstavniki motošportnih panog in
kartinga, zato jim tehnično obvladanje vozil na cestišču in na
tekmovalnih progah v naravi ne povzroča težav. Pa vendar so jih
teoretične informacije inštruktorjev varne vožnje, še bolj pa lastne praktične izkušnje v pravih zimskih razmerah, spodbudile,
da pridobljeno znanje uporabijo znova in znova, ko sedejo za
volan svojega avtomobila.

Prometna varnost je in vedno bolj postaja vrednota današnjega
mobilnega življenja. Kvaliteto našega življenja nedvomno merimo tudi z vrednotami, ki se vsakodnevno izražajo na naših
cestah. Šport, s svojim osnovnim sporočilom »Fair playa«, nam
pri tem lahko močno pomaga. Vse za večjo varnost nas samih
in ostalih udeležencev v prometu.
Slovenske vrhunske športnike in inštruktorje varne vožnje pri
tem vodi skupni imenovalec. Za doseganje cilja so potrebni
pozitiven pristop, motiv, trening in odgovornost. S projektom
želimo na eni strani spodbuditi še druge športnike in njihove
trenerje, športne funkcionarje ter sponzorje vozil, za preskok
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K sproščenemu in obenem športnemu vzdušju celotnega dogodka je pomembno prispeval že uvodni del, poimenovan »Zakon ravnotežja«, kjer so se udeleženci v sproščenem vzdušju
preizkusili v sposobnosti ohranjanja ravnotežja na motorju
Trial ter med hojo po napetem elastičnem traku. V duhu fair
playa so spodbujali drug drugega k čim boljšim dosežkom, kar
so prenesli tudi na poligon, kjer so se v spretnostnih nalogah
trudili biti čim boljši. To so postajali iz naloge v nalogo in iz kroga v krog, saj so pokazali visoko stopnjo učljivosti, predvsem pa
odgovornosti, kadar se znajdejo v kritičnih situacijah.
Prepričani smo, da bodo prisotni športniki, ki so vzorniki hitre
in drzne športne vožnje, zgled varnega in odgovornega ravnanja
v prometu nasploh, kar so izrazili s podpisom »Zaveze 10 temeljnih načel za večjo varnost na cestah«.
Lucija Živec, vodja AMZS CVV
dr. Stanislav Pinter,
namestnik ambasadorja za šport, strpnost in fairplay RS

ZGODILO SE JE ...
Slastni domači kvašeni rogljički
popestrili nastop čarodeja Andreja
v Našem domu
Na naši zadnji gospodinjski urici so stanovalci izrazili željo, da bi pekli kvašene rogljičke. Tiste slastne z
marmeladnim, orehovim ali s čokoladnim nadevom. Ali
pa tiste preproste brez nadeva, z le malo sezama ali maka.
Kar stanovalci izrazijo, jim delovna terapevtka poskuša
ustreči. V kuhinji se je dogovorila, da so kuharice zamesile testo. In v torek, 11. decembra, so zavihali rokave,
si nadeli predpasnike in pridno valjali testo. Dela so se
lotili tako stanovalke kot stanovalci. Sicer so bili slednji
v manjšini. Izdelovali smo rogljičke iz dveh kilogramov
moke. Najprej smo maso razdelili na 16 delov, nato pa
pridno oblikovali kroge. Eni so potrebovali več pomoči,
drugi manj. Večkrat je bilo slišati: "Dajte nam razvaljati
testo, mi pa bomo zvijali rogljičke." Ker imamo v kuhinji le en valjar, smo si pomagali s steklenicami. Te so se
prav fino obnesle. Ob pridnem rezanju in zvijanju smo
naredili več kot sto rogljičkov. Bili so različnih velikosti
- tako za tiste jedce z manjšimi usti kot za tiste z večjimi.
Degustacija je sledila po popoldanskem nastopu čarodeja
Andreja.
V Našem domu pripravili okraske
iz slanega testa
Počasi bo treba pripraviti vse potrebno za postavitev božičnega
drevesca in jaslic. S stanovalci smo se te naloge lotili zelo resno.
Nekaj maha smo že nabrali. Upamo, da bo sneg kmalu skopnel
in ga bomo še lahko nabrali. Božično žito smo posejali na god
sv. Lucije. Dan prej, 12. decembra, pa smo pripravljali okraske za
naše božično drevesce. Izdelovali smo jih iz slanega testa. Naša
delovna terapevtka je z nasveti kuharic zamesila testo. Polovico
ga je obarvala z nežno rdečo barvo, drugo polovico z lepo bledo
vijoličnim odtenkom. Tudi medicinske sestre in bolničarke, ki
so vmes prišle preverit, kako nam gre, so povedale, da je izbor
barv zelo lep. Najprej smo testo na tanko razvaljali, nato pa kar
z modelčki za peko piškotov oblikovali okraske. Seveda smo izbrali tiste bolj praznične - zvezdice, lunice, škorenjčke, smrekice
in podobno. Na vrhu smo s špilo naredili luknjo, da bomo skozi
zavezali nit. Vse okraske smo zložili na kartone in dali na toplo,
Premierna predstavitev Lancmana v Švici
Kljub gospodarski krizi nekateri dokazujejo, da je s trdim
delom uspeh mogoč, in krizo izkoriščajo za širjenje svojega
poslovanja. Podjetje iz naše okolice, GOMARK, d. o. o.,
se je pred kratkim premierno predstavilo z izdelki iz programa LANCMAN skoraj osemmilijonskemu švicarskemu
prebivalstvu na sejmu AGRAMA v Bernu. To je sejem
kmetijsko-gozdarske tehnike, kjer proizvajalci z vsega sveta
predstavijo zahtevnim švicarskim kupcem svoje proizvode.
Sejem odpira vrata vsaki dve leti, obiskujejo pa ga obiskovalci
iz Švice in okoliških držav. Na sejmu je podjetje GOMARK,
d. o. o., predstavilo celotno linijo izdelkov za cepljenje drv z
vso tehnološko zahtevnejšo dodatno opremo in stiskalnice
za sadje. Celoletni trud uvajanja prodaje in predstavljanja na
zahtevnem švicarskem trgu je po zagotovilih predstavnika
podjetja Gomark obrodil sadove. Za proizvode LANCMAN
je bil na sejmu izkazan izreden interes in tudi že zaključena
naročila, tako da v podjetju z optimizmom zrejo v leto 2013
in nadaljnjo prihodnost.

Po polnoaktivnem dopoldnevu smo se popoldne sproščali
ob izvajanju trikov čarodeja Andreja. S svojimi čari nam
je popestril turobno decembrsko popoldne. Na druženju
so se nam pridružili še otroci naših zaposlenih, skupaj
s starši. Urica je hitro minila. In tisti slastni rogljički so
nam ob koncu nastopa zelo teknili.
Saša Svetec

da se bodo posušili. Za popestritev drevesca smo na tanko razrezali še grenivko, pomarančo in limono ter te rezine dali sušit
na radiatorje. Tako bodo naša božična drevesca, ki jih boste
lahko videli v Našem domu, okrašena s povsem naravnimi materiali.
Saša Svetec

Tako si je GOMARK, d. o. o., utrl pot za prodajo še na eno
zahtevno tržišče.
Ljubo Gosak
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ZGODILO SE JE ...
NEKOČ JE BILO
V lepem jesenskem jutru sva se
srečala in dogovorila, da v kavarni
popijeva
jutranjo kavico.
Ko sva se ozrla po
trgu, natrpanem
z avtomobili, je
pogovor nanesel na probleme
parkiranja, ki se
včasih že kažejo
v naši občini.
Misel nama je
preskočila
v
prejšnje stoletje,
ko še nismo
poznali
problemov, ki jih
prinaša avtomobilizem. Pogovor
je postal izredno
zanimiv, saj je bil
moj sogovornik
ERVIN PEPEL, bivši slovenski in državni (jugoslovanski)
prvak v motošportu in slovenski podprvak v dirkah z avtomobili, zato sem se odločil, da vam njegovo izredno bogato športno pot tudi predstavim. Dogovorila sva se, da ga
obiščem in si pri tem ogledam njegove športne trofeje. Njegova soba je polna priznanj in pokalov za dosežene uspehe,
v glavnem za dosežena prva mesta.
Ko sem ga vprašal,
kdaj se je prvič
podal na dirke, mi
je takoj prinesel
diplomo, iz katere
je razvidno, da
so bile to ulične
dirke v Celju, 7.
7. 1946, kjer je s
svojim motorjem
DKW 98 kub. zasedel drugo mesto. Največja zanimivost pa
je, da je bil takrat star šele devet let. Sledilo je leto, ko se je
udeleževal skoraj vseh dirk in 8. 8. 1947 v Sarajevu, točneje
na Trebeviču, osvojil državno prvenstvo in postal državni
prvak.

Maks Jurak pa opla. Bil pa je še en avtomobil znamke Opel,
superletnik izdelave 1936, prebarvan kar s čopičem, ki je bil
v lasti takratne Ljudske tehnike. V letu 1950 je bila namreč
ustanovljena Ljudska tehnika Vransko, v kateri je bila tudi
avtošola, ki jo je vodil Srečko Pepel. Na že prej omenjenem
starem avtomobilu pa smo Vranšani dobivali prvo znanje
o vožnji z avtomobilom. Za izpite je prihajala komisija iz
Celja. Rudi Pavlič je učil osnove radiotehnike, to je izdelavo
preprostih radioaparatov z eno elektronko ali detektorjev s
kristali in podobno. Tudi sam sem sodeloval v tem tečaju in
ne spomnim se, da bi bil kdaj v življenju na kaj tako ponosen
kot na to, da sem na preprost detektor s kristalom dobil prve
zvoke.
Avtobus, ki je takrat povezoval Vransko s Celjem, je odpeljal zjutraj in se vrnil okoli 12. ure, nato se vrnil še enkrat v
Celje in zvečer nazaj. Ustavljal se je v vsaki vasi, največkrat
pred gostilnami, ustavil pa je tudi potnikom izven postaje.
Avtobus je sprejel največ 22 potnikov, njegova hitrost pa ni
presegala 35 km/h. V tem preteklem času, ki nam je tekel
veliko počasneje kot sedaj, se spominjam, da smo se kopali
v Brodeh in sončili kar na cesti na mostu, saj je minila tudi
ura ali več, da je pripeljal kakšen avto. Spominjam se, da so
bili vsi takratni avtomobili črne barve, če pa se je slučajno
pripeljal kakšen nov, kar je bila redkost, smo mu rekli, da
je »Pšeničnik«. (Ime »Pšeničnik« so mu nadeli zato, ker je
jugoslovanska vlada kupila za slovenske vladne funkcionarje
nekaj ameriških avtomobilov, ki so jih plačali s pšenico iz
Banata.) To so bili časi, v katerih je naš Vranšan Ervin Pepel
zmagoval na dirkah. Vranšani smo bili na njegove uspehe
ponosni in prav je, da tega ne pozabimo.
Vlado Rančigaj

Leta 1947 je v Sarajevu postal jugoslovanski prvak, za kar mu je
Tito podaril avtomobil znamke Topolino 500.

Za doseženo prvo mesto mu je takratni predsednik republike Tito podaril avtomobil znamke Topolino 500. Tudi z
njim je v Ljubljani zasedel drugo mesto, svojo dirkaško kariero pa je končal kot dirkač tovarne TOMOS leta 1956.
Ervin Pepel se je rodil 15. 12. 1936 v Laškem. Oče Srečko je
imel v Laškem mehanično delavnico in prevozništvo. Ko so
ga skupaj z ženo internirali, je sin Ervin od leta 1942 živel pri
sorodnikih v Čepljah.
Po letu 1945 je oče Srečko kupil hišo, kjer je bila prej gostilna
g. Košenina, ter pričel z avtomehaniko. To so bili časi, ko je
bil avto prava redkost. Na Vranskem so bili trije avtomobili: dr. Šerko je imel starega štajerja, Srečko Pepel citroena,
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Avtobus, ki je sprejel 22 potnikov.

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET
V nedeljo, 13. 1. 2013, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet z Vranskega v smučarsko
središče KATSCHBERG (1066 m-2220 m), 70 km prog.
Cena na osebo: · odrasli/mladina: 47 evrov
			
· otroci (1998-2006): 28 evrov
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO.
Prijave zbiramo do 10. 1. 2013.
Resnost prijave izrazite s plačilom rezervacije 15 evrov.
Priporočamo, da si uredite zdravstveno zavarovanje ZA TUJINO.
Pridržujemo si pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučanje odpovemo.
Vplačilo se prenese naprej na naslednji termin ali pa vam ga lahko s POTRDILOM VPLAČILA vrnemo.
V primeru odpovedi rezervacije si pridržujemo pravico, da vam povrnemo denar v višini smučarske karte
in ne v celoti.
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 041 238 749, 03 703 12 10.

Ponovno vas vabimo, da se zavrtite
NA TEČAJU DRUŽABNIH PLESOV,
ki se bo pričel januarja 2013 (predvidoma v torek, 8. 1. 2013, ob 20.00)
v Športni dvorani Vransko, pod vodstvom učitelja priznane plesne šole
Plesni mojster iz Žalca.
Tečaj bo obsegal 16 ur, po želji bo ponujena možnost nadaljevanja.
Cena bo odvisna od števila prijavljenih.
Prijave zbiramo do 4. 1. 2013
na tel. št.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.
Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe, in lahko predstavlja stil človekovega
življenja, kajti z vsakim gibom se v človekovi duši ustvarja zadovoljstvo. Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in
je kultura posameznega naroda. Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost dveh ali več teles. Nekoč
je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur je postal še oblika zabave, sprva majhnih skupin, kasneje pa način
preživljanja prostega časa velikih množic … Leta pri plesu niso pomembna.
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ZKTŠ - KULTURA

ABONMA 2012/2013
V januarju vas vabimo na naslednje prireditve:

OTROŠKI ABONMA
sobota, 26. 1. 2013, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko
JANČEK JEŽEK
Lutkovno gledališče Maribor

GLEDALIŠKI ABONMA
sobota, 19. 1. 2013, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko
HEROJ LJUDSKIH MNOŽIC
Koroški deželni teater
POTUJOČI ABONMA (v sodelovanju z ZKŠT Žalec in ZKTŠ Polzela)
sobota, 19. 1. 2013, ob 19.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma
LETEČI HOLANDEC
SNG Opera in balet Ljubljana in Cankarjev dom
sobota, 26. 1. 2013, ob 19.30 v Veliki dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu
DUNAJSKI DEČKI (BEČKI DJEČACI)
Organiziran je avtobusni prevoz. Odhod avtobusa z avtobusne postaje Vransko ob 17.50. Informacije v TIC Žalec in v pisarni ZKTŠ Vransko.

ZA ABONMA IN IZVEN.
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko

Vransko, 21. DECEMBER 2012
VSEBINA
OBJAVE
1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2013
2. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 2014
3. ODLOK o OPPN za del območja naselja Čeplje
z oznako ČE02 – Kladnik 1
4. SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
5. SKLEP o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2013
6. SKLEP o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013
7. SKLEP o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013

Številka 26/2012
OBJAVE

1. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),
Zakona o uravnoteženju proračuna (Ur. L. RS, št. 40/12) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 13.
redni seji dne 04.12.2012 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)

8. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt

S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2013
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

9. SKLEP o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) Karničnik

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

ZAPISNIKI
10. ZAPISNIK 13. redne seje Občinskega sveta

OBVESTILA
11. SEZNAM izvajalcev zimske službe 2012/13
12. OBVESTILO o pričetku postopka sprememb in
dopolnitev OPN Občine Vransko

2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

1|S tr a n
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Proračun
2013
v EUR
2.959.347
2.375.839
2.029.600
1.772.488
182.520
74.292
300
346.239

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

URADNE OBJAVE Občine Vransko
114.900
900
3.200
700
226.539
128.780
55.000
73.780

0
0
0
454.728
454.728
2.754.885
759.935
173.264
27.767
466.904
47.000
45.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

912.943
47.439
472.024

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

887.559
887.559

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

194.449
32.626

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

204.462

72.594
320.886

161.823

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH

Proračun
2013
v EUR
0

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

412
412

- 412

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

Proračun
2013
v EUR
147.000
147.000
147.000

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

288.802
288.802
288.802

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

62.248

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

- 141.802
- 204.462

18.665

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

0

412

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

-

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

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posameznih namenov javne porabe,
ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne
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-

-

-

-

proračunske rezervacije se razporedijo v finančni
načrt proračunskega uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za namene
iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane
proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5
% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov
in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom,
ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih
prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili
stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje
sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi
proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s
področnimi predpisi.
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zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali
jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2013
znašajo 15.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim
računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 se oblikuje v višini
30.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000,00
EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski
svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Proračunski rezervni sklad v letu 2013 predstavljajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za
odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v višini
30.000,00 EUR.

-

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik
(župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %,
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračuinskih
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje
posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen
motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj
s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno
odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do
vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki
urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti
neposredno pogodbo, lahko pa pa odločitev o
posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti
občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

4|S tr a n

16

URADNE OBJAVE Občine Vransko
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje
proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ
občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta,
vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega
proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina kratkoročno lahko zadolži do
višine 147.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2013 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na
upravljanje se v letu 2013 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita
na
spletnih
straneh
Občine
Vransko,
www.vransko.si.
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PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Številka: 410/2013-1
Vransko, 4. 12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

2. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 , 60/07 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),
Zakona o uravnoteženju proračuna (Ur. L. RS, št. 40/12) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10 in Občinski informator – Uradne objave Občine
Vransko št. 21/12) je Občinski svet Občine Vransko na 13.
redni seji dne 04.12.2012 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vransko za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2014
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

IN

2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in

Proračun 2014
v EUR
2.306.223
2.181.300
2.029.600
1.772.488
182.520
74.292
300
151.700
114.900
900
3.200
700
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storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

URADNE OBJAVE Občine Vransko
32.000
1.000
1.000

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

0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

123.923
123.923

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

0

2.144.259
763.185
173.264
27.767
473.154
40.000
49.000

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

918.625
47.439
472.024

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

434.150
434.150

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70.276

IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

0

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

Proračun
2014
v EUR
115.000
115.000
115.000

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

256.802
256.802
256.802

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

20.162

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

-141.802
-161.964

328.886

28.300
6.500
21.800
161.964

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Proračun
2014
v EUR
0
0

18.665

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

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

0

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

0

4. člen

0

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF
tudi naslednji prihodki:
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1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in
105/06)), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje
požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki
se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko
omrežje;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje
investicije-Regionalni center za ravnanje z odpadki
(RCERO);
4. prihodki od najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s
področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov
uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi
(občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat) in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z
namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke
uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v
proračunu zagotovijo sredstva za plače in prispevke, za
druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za
investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov
posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v
skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo
mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov
zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in
materialne stroške največ 1 (en) dan pred izplačilom zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki
plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način
zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z
zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s
posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki

sredstev

občinskega

proračuna

morajo

izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim
odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za
katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z
Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna
obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna,
upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in
občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dva krat letno
in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika)
med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva
proračuna na posameznem področju oziroma pri
neposrednem uporabniku s sklepom:
-

-

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

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
razporeja splošno proračunsko rezervacijo za
financiranje posameznih namenov javne porabe,
ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče
predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni
načrt proračunskega uporabnika;
odloča o uporabi proračunske rezerve za namene
iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane
proračunske rezerve;
odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče
potrebe;
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-

-

-

-

odloča o kratkoročnem zadolževanju za
financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5
% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta;
če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove
obveznosti za proračun, vključi župan te
obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov
in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom,
ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih
prihrankov sredstev;
odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili
stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati;
izvršuje
sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine;
odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi
proračunskimi postavkami;
opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s
področnimi predpisi.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2014
znašajo 15.000,00EUR.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in
o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim
računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve,
oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 se oblikuje v višini
34.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 34.000,00
EUR. Župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski
svet.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki
presega navedeni znesek, odloča na predlog župana
občinski svet.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Proračunski rezervni sklad v letu 2014 predstavljajo tudi na
posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena
za
odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2012 v višini
34.000,00 EUR.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik
(župan) neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %,
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje
posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali
jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 2 % bilance prihodkov in odhodkov.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga
sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. Premičnega
premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen
motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj
s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno
odloča o pridobivanju in
razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do
vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki
urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti
neposredno pogodbo, lahko pa odločitev o posameznem
pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR
odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje
proračuna).
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Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih
naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za
nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za
nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z
likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ
občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v
sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko
občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta,
vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega
proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina kratkoročno lahko zadolži do
višine 115.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2014 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in
pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na
upravljanje se v letu 2014 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Občinskem informatorju – Uradne objave Občine Vransko.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita
na
spletnih
straneh
Občine
Vransko,
www.vransko.si.
PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
Številka: 410/2014-1
Vransko, 4. 12. 2012

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
3. Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z
oznako ČE02 – Kladnik 1
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/2012ZUPUDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na
13. redni seji dne 04.12.2012 sprejel
ODLOK
o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako
ČE02 – Kladnik 1
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del
območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – Kladnik 1.
2. člen
Pravna podlaga je OPN Vransko - Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št.
38/2008 z dne 18. 4. 2008) ter Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. list RS št. 33/2007).
3. člen
Sestavni del odloka so:
Tekstualni del
Grafične priloge:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela
občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju,
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro,
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom,
– načrt parcelacije.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje urejanja zajema parc. št. 162/3, 162/4, 166/3 in
166/4, vse k.o. Prekopa.
Velikost območja znaša 5024 m2.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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III. NAMEMBNOST OBMOČJA UREJANJA
5. člen
Območje urejanja je namenjeno izrecno kmetijski
dejavnosti in gradnji objektov, namenjenih izključno za
kmetijsko proizvodnjo po klasifikaciji 127 (nestanovanjske
stavbe).
Možno je torej postaviti objekte 127: od klasifikacije 12711
do klasifikacije 12714.
Objekt HM1 mora biti klasifikacije 12712.
Možne so tudi servisni objekti in naprave, ki so v povezavi s
pravilniki, ki določajo tehnične usmeritve objektov,
namenjenih kmetijstvu ali objekti in naprave, ki sledijo
tehničnim izboljšavam pripadajočih objektov in naprav.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE IN TOLERANCE
6. člen
Predvideni objekti:
Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti:
- hlev (HM1) za krave molznice v velikosti max. 48,00 m *
25,00 m, max. višine 9 metrov
- gnojišče (GN1) v velikost 18,00 m * 11,00 m, višine 1,50
metra z nadstrešnico do višine 4 metre
- skedenj za seno in druge pridelke (SK1) v velikosti cca.
15,00 m * 8,00 m s tolerancami glede lokacije in velikosti
- kozolec (KO1) je obstoječ objekt, ki ga je možno
rekonstruirati in obnavljati ter na njem izvajati tehnološke
posodobitve.
- Nezahtevni objekti (NZO), so možno znotraj območja
urejanja. Za njih veljajo pogoji iz državnih uredb o
oblikovanju tovrstnih objektov ob upoštevanju požarnih
odmikov ter slemen streh.
7. člen
Pogoji oblikovanja volumnov:
- HM1: volumen hleva za krave molznice je zaradi
tehnološko pogojene gradnje možno izvesti na način, ki
odstopa od klasičnih volumnov. Objekt HM1 se namreč
stikuje z objektom KO1, ki je višji in dominantno močnejši,
zato je pri objektu HM1 možno znižati volumen, smiselno
pa je obdržati podolgovato osnovo, tudi v primeru prizidav
in rekonstrukcij.
- GN1: volumen gnojišča je nizka forma, ki se mu z
nadstrešnico določa zunanjo lupino. Nadstrešnica je
dvokapnica, z maksimalnim naklonom 44 ° minimalnim
naklonom 9 ° ali štirikapnica, z enakim naklonom. Možna
je izvedba ravne strehe s padcem med 1 in 3 stopinjo,
vendar je potrebno objekt v tem primeru načrtovati v
skladnosti in proporcionalnih razmerjih, rastru podpor in
harmoničnem ritmu razmikov med podporami, ki bodo
nosili konstrukcijo strehe.
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- SK1: skedenj za seno in druge pridelke je klasičen
volumen, ki izhaja iz korena iz tri. Osnova timpanonske
(zatrep) strani je kvadrat, višina je koren iz tri. Če je
maksimalna širina skednja 8 metrov, potem naj bo višina
11,50 metra. Možna so minimalna odstopanja, vendar na
način, ki še vedno operira z smiselnimi in harmoničnimi
razmerji stranic
- KO1: na kozolcu so možne rekonstrukcije na način, ki
sicer lahko posega v nosilno konstrukcijo, ne sme pa
segati izven gabaritov kozolca.
8. člen
Pogoji tipološkega oblikovanja:
- HM1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod,
streha je lahko nesimetrična dvokapnica, z minimalnim
naklonom 9 stopinj in maksimalnim 44 stopinj.
- GN1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod,
streha je lahko (zaželeno) simetrična dvokapnica ali
štirikapnica, z minimalnim naklonom 9 stopinj in
maksimalnim 44 stopinj. Če se izvede dvokapnica, se
lahko predvidijo čopi. Če je streha ravna, je potrebno
zagotoviti minimalni naklon, raster stebrov je potrebno
oblikovati v harmoničnem ritmu. V vsakem primeru se je
potrebno zgledovati po objektu HM1.
- SK1: sleme mora biti orientirano v smeri vzhod – zahod,
streha je lahko simetrična dvokapnica, z minimalnim
naklonom 38 stopinj in maksimalnim 44 stopinj. Na
objektu se lahko predvidijo čopi. Raster naj bo
harmonično urejen.
- KO1: sleme je orientirano v smeri vzhod – zahod in se ne
sme spreminjati.
- NZO: sleme vzhod – zahod, naklon kritine enak kot pri
drugih objektih, višine ne sme presegati višine objekta
HN1.
9. člen
Pogoji izvedbe materialov in barv:
- HM1: fasada je lahko v kamnu, betonu ali lesu, v
umirjenih tonih. Les je lahko naraven, ali v temnejših (tudi
črnih) odtenkih, oziroma temno rdeč. Beton je lahko
neobdelan, lahko se ga pobarva v bele ali svetlo rumene,
oranžne ali zelene odtenke nenasičenih barv. Kritina je
lahko iz pločevine, umetnih mas ali iz opečnih materialov.
Barva mora biti temna ali v rdečih odtenkih.
- GN1: obod (lupina) je lahko v kamnu, betonu ali lesu, v
umirjenih tonih. Les je lahko naraven, ali v temnejših (tudi
črnih) odtenkih, oziroma temno rdeč. Beton je lahko
neobdelan, lahko se ga pobarva v svetle odtenke ali
temne odtenke nenasičenih barv. Kritina je lahko iz
pločevine, umetnih mas ali iz opečnih materialov. Barva
mora biti temna ali v rdečih odtenkih.
- SK1: fasada mora biti lesena, razen če se objekt predvidi
kot kovinska konstrukcija, je lahko fasada tudi v umetnih
(valovitih) ploščah, v umirjenih tonih. Les je lahko
naraven, ali v temnejših (tudi črnih) odtenkih, oziroma
temno rdeč. Kritina je lahko iz pločevine, umetnih mas ali
iz opečnih materialov. Barva mora biti temna ali v rdečih
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odtenkih. Cel objekt se lahko predvidi v enem materialu
(enotna lupina).
- NZO: oblikovanje naj se zgleduje po drugih objektih na
območju urejanja.

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja za objekte v območju OPPN si je
potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti soglasja za
priključitev na distribucijsko omrežje in izjavo o ustreznosti
projektnih rešitev.

Faktor izrabe območja urejanja OPPN – ja je maksimalno
0,30.

Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih,za katera
bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati
veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno
obdelana v posebni mapi.

V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH
UREDITEV NA OBMOČJU UREJANJA

Investitor si mora po končanem projektiranju pridobiti
soglasja pristojnih soglasje-dajalcev.

11. člen

14. člen

10. člen
Faktor izrabe:

Predvidena je infrastrukturna opremljenost območja in
sicer:
- cesta:
- do območja je obstoječ dovoz, ki ima dovolj veliko
kapaciteto za manevriranje in dostop z vsemi vrstami
vozil. Širina uvoza na območje je cca 6 metrov. Na
območju urejanja se predvidijo manipulacijske površine
za vozila kmetijske mehanizacije.
12. člen
- mirujoči promet:
- na območju urejanja je predvideno manevriranje
kmetijskih strojev, za kar so predvidene manipulacijske
površine, ki omogočajo tako manevriranje kot mirujoč
promet.
13. člen
- elektrika:
- Predvidena priključitev je: TP ČEPLJE VRANSKO : 161,
NN ZBIRALNICE, omarica bo prostostoječa.
- Za napajanje v območju ureditve sta predvideni dve
merilni mesti.
- Eno merilno mesto priključitve na električno omrežje je
predvideno za napajanje v I. fazi za objekt HM1.
Predvidena priključna moč je 1*17kW oz. 1* 3*25 A.
- V fazi II se izvede priključek še do objekta SK1, z drugega
merilnega mesta. Priključna moč je 1*17 kW oz. 1* 3*25
A.
Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago
na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP Čeplje
Vransko.
Za predvidena merilna mesta je potrebno predvideti
prostostoječo priključno merilno omarico locirano ob
dovozni cesti v skladu s priloženo zazidalno situacijo. Prav
tako se obstoječe merilno mesto katero napaja obstoječo
stanovanjsko hišo prestavi iz priključne merilne omarice na
fasadi obstoječega objekta v predvideno prostostoječo
priključno merilno omarico. Po izvedbi prej navedenega se
obstoječi nadzemni el. en. vod kateri služi za napajanje
stanovanjske hiše, odstrani.

- Kanalizacija in odplake:
- objekt HM1 bo proizvajal tehnološke odplake, ki se po
potrebi kemično očistijo v za to predvideni čistilni napravi
ČN1.
- Meteorna in fekalna kanalizacija:
- Na obravnavanem območju je izgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo.
(V grafiki je izdelana varianta poteka kanalizacijskih
vodov, ki pa se lahko pri projektiranju spremeni glede na
zahteve).
- Za sekundarno kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte ob
upoštevanju obstoječe poselitve.
- Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo
skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Url.
RS. Št. 109/2007, 33/2008), Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.
RS št. 88/2011) , Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi
javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih in komunalnih ter padavinskih voda (Ur.l. RS št.
66/2007, 16/2008), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
list RS št. 47/2005, 45/2007, 79/2009, Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Ur. list RS št. 98/2007, 30/2010) in
Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Ur.
list SR, št. 10/1985)
- Čiste meteorne vode lahko ponikajo lokalno v podtalje ali
se vodijo v površinski odvodnik, onesnažene pa je
potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.
- Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh,
manipulativnih površin, dovozov), je treba, v kolikor se iz
izračunov in drugih pokazateljev (geologija) v projektu
kanalizacije to smiselno dokaže , prioritetno ponikniti, pri
tem pa morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja
mora biti računsko dokazana ali razvidna iz zaključkov
geološkega poročila, projektni dokumentaciji pa priloženi
detajli ponikovalnice.
Projektant sekundarne kanalizacije mora pri projektiranju
upoštevati zgornje navedbe. Možna so odstopanja od
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grafičnih prilog (projektiranje zadrževalnikov, zbiralnikov,
itd), v skladu s potrebami in podatki, pridobljenimi s strani
pristojnih služb (ARSO, geologija).
15. člen
Splošni pogoji glede kanalizacije in vodovoda:
- Na trasi javnega vodovoda in kanalizacije ni dovoljeno
postavljati objektov, opornih zidov, ograj, drogov, itd… in
saditi dreves ali drugih trajnih nasadov.
- Trasa javnega vodovoda in kanalizacije naj se izbira po
prometnih površinah (cestah). Že pri projektiranju
vodovoda in kanalizacije pa se morajo predvideni hišni
vodovodni in kanalizacijski priključki z izvedbo do
priključnega mesta predvideti izven utrjenih površin.
- Pri projektiranju kanalizacije in vodovoda je potrebno
upoštevati Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Url.
RS. Št. 109/2007, 33/2008), Pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Ur. list RS št.
55/2007) in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav javnih vodovodov.
- Pri pripravi projektov za projektiranje vodovoda in
kanalizacije v območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta mora projektant sodelovati z
upravljavcem javnega vodovoda in kanalizacije. Za ta
namen se predvidijo skupni koordinacijski sestanki.
- Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za
okolje.
16. člen
- vodovod:

URADNE OBJAVE Občine Vransko
- Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške.
- Montažo vodovodnega priključka lahko zagotovi le JKP
Žalec d.o.o. ali za to registrirano podjetje, ki ga pooblasti
JKP Žalec d.o.o..
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
17. člen
Območje medveda – prehodno območje:
Smiselno je predvideti zaščito (ograja, električna ograja), v
kolikor se na območju urejanja predvidi prostor za pašo
živine na prostem.
18. člen
Zrak:
Povprečna letna temperatura zraka na območju urejanja
znaša med 8° in 10° celzija. Potrebno je zagotoviti ustrezne
naprave, ki bodo ohranjale temperaturo za določne potrebe
znotraj objektov.
Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese
načrtovati tako, da ne bodo negativno vplivali na zrak (brez
prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov).
19. člen
Padavine:
Povprečna letna količina padavin na območju urejanja je
1400 – 1500 ml.
Potrebno je zagotoviti ustrezne zadrževalnike pri
projektiranju objektov, v kolikor bi se izkazalo, da se
odvečna voda ne more zadrževati na območju.
Odvodnjavanje je sicer predvideno preko meteorne
kanalizacije.
20. člen

- objekt HM1 se priključi na obstoječ vodovodni priključek.
V drugi fazi se za objekt SK1 predvidi oskrba z vodo,
priključek bo iz omarice na objektu HM1.Za druge objekt
vodovodni priključek ni predviden.

Potres:

- Oskrba z vodo se zagotovi preko zgrajenega javnega
vodovoda v izvedbi NL dn 100 mm, ki poteka zahodno od
obravnavane parcele v cestnem telesu.

Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati potresno
ogroženost v skladu s pravilniki o projektiranju stavb.

- Raztezanje vode zaradi gretja v bojlerju se zaradi
nepovratnega ventila v vodomerni garnituri ne bo
kompenziralo v sistem javnega vodovoda, kar mora
projektant upoštevati pri projektiranju interne vodovodne
instalacije.

21. člen

- Razvodno vodovodno omrežje mora zagotoviti požarno
varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov. Pod utrjenimi
površinami je obvezna uporaba materialov iz modularne
litine.
- Minimalni odmik vseh predvidenih objektov mora biti
minimalno 4,0 m.
- Vsi odcepi in priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih
zapornih ventilov.

Projektni pospešek tal na območju urejanje je 0,15 g.

Poplave:
Območje urejanje se nahaja na območju porečja Bolske,
vendar izven območja katastrofalnih poplav.
22. člen
Aglomeracija:
Območje urejanja se delna nahaja na območju aglomeracij,
ki oskrbuje od 0 – 2000 prebivalcev. Oskrba s pitno vodo
mora potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno
postavljati naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale
območje v smislu zagotavljanja oskrbe s pitno vodo.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO
PRED
NARAVNIMI
IN
DRUGIMI
NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
23. člen
Za območje predvidenega OPPN je pri načrtovanju
smiselno upoštevati določila Zakona o požarni varnosti in
Pravilnika o požarni varnosti, ki določata, da je pri
načrtovanju posameznih objektov potrebno upoštevati
zlasti:
- odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za
preprečevanje širjenja požara,
- potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja
pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe
obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora
izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete,
- intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu
z veljavnim standardom,
- povečana možnost nastanka požara zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
- možnost širjenja požara med posameznimi objekti.
- vse tehnološke odplake je potrebno kemično očistiti in le
take odvesti v odvodnik odpadnih vod.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
24. člen
Objekt HM1 je prostorsko gledano vodilni objekt na
območju urejanja in je predviden za I. fazo. V tej fazi se
predvidi tudi objekt GN1.

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
4. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10
- ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12) ter
29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 17/10 in
53/10) je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji
dne 4.12.2012 sprejel
SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 38/08, v nadaljnjem besedilu: OPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Po uveljavitvi OPN v letu 2008 se je izkazalo, da so
nekatera že prej opredeljena stavbna zemljišča pri
digitalizaciji izpadla iz OPN, in se bodo uskladila kot
tehnični popravek. V obdobju od leta 2008, ko je stopil v
veljavo OPN je občina prejela večje število pobud za
spremembo namenske rabe prostora. V tem obdobju je bila
sprejeta Strategija namakanja za Spodnjo Savinsko dolino,
ki jo bo občina vključila v svoj prostorski akt, umestili se
bodo zadrževalniki za potrebe namakanja in izboljšanja
poplavne varnosti, za kar se bodo izdelale predhodne
strokovne podlage.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)

V II. Fazi se predvidi objekt SK1, vendar je ta objekt
predviden zgolj kot alternativa v primeru pomanjkanja
prostora.

Območje sprememb in dopolnitev OPN zajema celotno
območje Občine Vransko.

Spremljajoči objekti NZO se izvedejo kasneje, po potrebi pa
tudi v fazi I.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

IX. KONČE DOLOČBE
25. člen
OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Vransko in pri Upravni enoti Žalec.
26. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.

Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi
strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in
dopolnitev OPN. Strokovne preveritve bodo izdelane za
spremembe in dopolnitve, s čimer bodo obrazložene in
utemeljene.
Strokovne podlage, analize oziroma podrobne preveritve in
utemeljitve bodo pridobljene na podlagi javnega naročila
oziroma pridobljene s strani pobudnikov.

27. člen

5. člen
(roki)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Občinskem
informatorju – Uradne objave Občine Vransko.

Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka
priprave sprememb in dopolnitev OPN:

Številka: 35054-02/2012
Vransko, 4. 12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

javna seznanitev zainteresirane
javnosti

15 dni po objavi
tega sklepa

zbiranje pobud fizičnih in pravnih
oseb

45 dni po
seznanitvi

izdelava strokovnih podlag

75 dni

javni
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9. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Uprava RS za
zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
(zaščita in reševanje),

izdelava osnutka OPN

60 dni

pridobitev smernic nosilcev
urejanja prostora

45 dni

izdelava dopolnjenega osnutka
OPN

40 dni

10. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS), Direktorat za
logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba),

izdelava okoljskega poročila, če bo
na podlagi odločbe MOP potrebna
izvedba CPVO

50 dni

Nosilci javnih pooblastil:

usklajevanje smernic

30 dni

11. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE CELJE,
Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje (področje gozdnih
zemljišč),

javna razgrnitev in javna
obravnava OPN in okoljskega
poročila

se prične 7 dni po
javnem naznanilu
traja 30 dni

12. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
SLOVENIJE, OE CELJE, Glavni trg 1 , 3000 Celje
(področje kulturne dediščine),

preučitev pripomb in predlogov z
javne
razgrnitve

14 dni po zaključku
javne razgrnitve

potrditev stališč do pripomb in
seznanitev javnosti

10 dni po pripravi
stališč do pripomb

priprava predloga OPN

30 dni po potrditvi
stališč do pripomb

pridobitev mnenj na predlog OPN

30 dni

sklep MOP o potrditvi predloga
OPN

75 dni po prejemu

sprejem odloka predloga OPN

14 dni

objava OPN v uradnem glasilu

14 dni

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja na
načrtovane prostorske ureditve)

13. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE CELJE,
Opekarniška 2, 3000 Celje (področje naravne
dediščine),
14. ELES Elektro - Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, (prenos električne energije),
15. ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje,
(prenos in distribucija električne energije lokalnega
pomena),
16. GEOPLIN PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1000 Ljubljana, (prenos in skladiščenje
zemeljskega plina),
17. ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
(ogrevanje in sekundarno plinovodno omrežje),
18. JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŽALEC, Ul. Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec, (vodooskrba in odvod odpadnih
vod),

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje
k OPN so:

19. ENERGETIKA PROJEKT, Vransko 66, 3305 Vransko,

1. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
(MzIP), Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana (razvoj poselitve),

21. SIMBIO d.o.o ., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
(ravnanje z odpadki),

2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO),
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(kmetijstvo),
3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO),
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska
22, 1000 (gozdarstvo, lovstvo in ribištvo)
4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE (MKO),
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
(raba in upravljanje z vodami),
5. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST,
KULTURO IN ŠPORT (MIZKŠ), Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo
kulturne dediščine),
6. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
(MzIP), Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, (cestni promet s pomorskim in železniškim
prometom, javni potniški promet in zračni promet),
7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
(MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, (rudarstvo),
8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
(MzIP), Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000
Ljubljana, (energetika),

20. ELEKTRO TURNŠEK, Mariborska 86, 3000 Celje
(KRS),

22. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Sektor za vzdrževanje
omrežja Celje, Lava 1, Celje, (telekomunikacije in zveze
lokalnega pomena),
23. OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko
(področje lokalnih cest),
24. DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
(DARS d.d.), Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
(avtocesta).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku OPN in v
skladu z 62. členom ZPNačrt mnenje k predlogu OPN.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko» in
na spletni strani Občine Vransko. Sklep začne veljati
naslednji dan po objavi.
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Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 10. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 124/08) ter 16. in 115.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je
Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
4.12.2012 sprejel

Številka: 350-01/2012-01
Vransko, 4. 12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. Sklep o višini enkratne denarne
novorojence v Občini Vransko v letu 2013

pomoči

za

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/07 – ZLS UPB2-uradno prečiščeno besedilo,
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19,
51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), 7. in 16.
člena statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in
Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012), Pravilnika o
enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko
(Ur.l. RS, št. 132/06) je Občinski svet občine Vransko na
13. redni seji dne 04.12.2012 sprejel
SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Vransko v letu 2013
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencem v Občini
Vransko se za leto 2013 določi v naslednji višini:
•
•
•
•

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

Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za
novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu občine
Vransko za leto 2013.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 1223/2012
Vransko, 4. 12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2013
1.
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko v letu
2013 ostaja enaka kot v letu 2012 in znaša 0,005054
EUR/m2.
2.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 4261/2012
Vransko, 4.12.2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF), Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 96/09) ter 16. in 115.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je
Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji dne
4.12.2012 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2013
1.

6. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10

Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšane za
stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča,
ostaja v letu 2013 enaka kot v letu 2012 in znaša na
območju Občine Vransko 812,95 EUR/m2.
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2.
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3.
Povprečna gradbena cena se uporablja za razlaščeno
stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča in se lahko med letom
valorizira v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike
v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec
objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za
gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.
4.
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«.
Številka: 4260/2012
Vransko, 4. 12. 2012

URADNE OBJAVE Občine Vransko
18.4. 2008) ter v odločbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
št. 351-176/2012/4 z dne 28.5.2012.
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
Okvirno območje urejanja obsega parc. št. 8/2 k.o.
Prekopa. Parcela je velika 3251 m². Območje je na vzhodu,
jugu in severu omejeno z obstoječimi stavbami, na zahodu
pa s cesto. Tekom postopka se lahko območje tudi
spremeni in dopolni, v kolikor bi to zahtevali nosilci urejanja
prostora.
4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. Člena
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga
izbere pobudnik (investitor).

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

5. člen
(roki za pripravo odloka o OPPN)

8. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na
podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012) župan Občine Vransko sprejme
SKLEP
o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja
naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - Jošt
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako PR08 –
2 (K2) - Jošt, za del območja naselja Prekopa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi OPN Vransko se del območja Prekopa,
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako PR08 – 2 (K2)
– Jošt. Gre za območje gručastega naselja s pretežno
kmetijsko dejavnostjo. Zaradi interesa in potrebe po
zagotavljanju primarne kmetijske dejavnosti, je bila na parc.
št. 8/2 k.o. Prekopa s strani investitorja Jošt Jane, Prekopa
20, 3305 Vransko podana pobuda za izdelavo OPPN.
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek
izdelave OPPN. Pravna podlaga za izdelavo OPPN je dana
v Odloku o OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka o OPPN:
- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu;
- izdelava osnutka OPPN – 30 dni (načrtovalec);
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
– 30 dni (pripravljavec Občina
Vransko oziroma po
pooblastilu načrtovalec);
- izdelava dopolnjenega osnutka – 30 dni (načrtovalec);
- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko);
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi (obvestilo o javni
razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«)
- javna razgrnitev 30 dni;
- javna obravnava se izvede v času trajanja javne
razgrnitve (v okviru javne razgrnitve ima javnost pravico
dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek);
- Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče, ki ga objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave
Občine Vransko«. (vse, ki so podali pripombe mora
Občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve) pripravljavec Občina Vransko;
- po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe
ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora
iz 6. člena tega sklepa (izdelovalec);
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- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
tega sklepa – 30 dni (pripravljavec Občina Vransko,
oziroma po pooblastilu izdelovalec);
- po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko –
(izdelovalec);
- Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok o OPPN na
seji Občinskega sveta Občine Vransko;
- objava odloka o OPPN v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«
(pripravljavec Občina Vransko);
- izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih –
(načrtovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:
- RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe;
- RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami;

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati z dnem objave.
Številka: 35057-01/2012/01
Vransko, 11.12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

9. Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del
območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) Karničnik
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 29.
člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10,
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012)
župan Občine Vransko sprejme
SKLEP
o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja
naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) - Karničnik
1. člen
(splošno)

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
- Elektro Celje d.d.;
- Občina Vransko.
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru, da
nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena
ZPNačrt štelo, da smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati
nimajo. V primeru, da smernice posameznih nosilcev
urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub
temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte. V
primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Vransko
– načrtovalec OPPN
7. člen
(obveznosti financiranja odloka o OPPN)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci
urejanja prostora in objave bo financiral investitor.

S tem sklepom se začne priprava OPPN z oznako PR08 –
2 (K2) - Karničnik za del območja naselja PREKOPA.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi OPN Vransko se del območja Prekopa,
predvidenega za OPPN, nahaja pod oznako PR08 – 2 (K2)
- Karničnik. Gre za območje gručastega naselja s pretežno
kmetijsko dejavnostjo.
Razlogi za pripravo:
Zaradi interesa in potrebe po zagotavljanju primarne
(kmetijske) dejavnosti, je bila s strani investitorja podana
pobuda za izdelavo OPPN na tem delu naselja.
Ekonomska upravičenost in prostorska stiska na
določenem delu kmetije sta bila razlog, da se zagotovi
potrebno pravno podlago za širitev naselja skozi postopek
izdelave OPPN.
Pobuda lastnika zemljišč – Igor KARNIČNIK, Prekopa 21,
Vransko
Prava podlaga:
OPN Vransko (Uradni list RS, št. 38/08 z dne 18. 4. 2008)
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Območje urejanja se deli na dva dela in sicer parc. št. 7/1
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in 7/2, k.o. Prekopa, predstavljata en del območja, parc. št.
133 – del in 134, k.o. Prekopa pa drugi del območja.

ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz
6. člena tega sklepa – 15. 8. 2013 (izdelovalec).

Gre za skupaj cca 12.000 m2 veliko območje, na katerem
se bi skozi postopek OPPN predvideli objekti, nujno
potrebni za ohranitev kmetijske panoge kot primarne
dejavnosti na tem območju.

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena
tega sklepa – do 15. 9. 2013 (pripravljalec Občina Vransko,
oziroma po pooblastilu izdelovalec).

Območje urejanja sovpada s parcelnimi mejami .

Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za
sprejem na Občinskem svetu Občine Vransko – oktober
2013 (izdelovalec).

4. člen
(način pridobivanja strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1
načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega
prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena
Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1-UPB1, Ur. list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga
izbere pobudnik (investitor).
5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)
S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave in
sprejemanja sprememb odloka:

- župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« –
31. 12. 2012 (pripravljavec Občina Vransko);
- izdelava osnutka OPPN - do 15. 2. 2013 (izdelovalec);
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena

– do 15. 3. 2013 (pripravljavec Občina Vransko oziroma po
pooblastilu izdelovalec);

- izdelava

dopolnjenega
(izdelovalec);

osnutka

–

15.

5.

2013

- sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Vransko);
- obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 1. 6. 2013 (obvestilo o
javni razgrnitvi se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko«;
- javna razgrnitev 15. 6. 2013 – 15. 7. 2013;
- javna

obravnava se izvede v času trajanja javne
razgrnitve.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen
način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina
pisno seznaniti s svojimi stališči glede pripomb in
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – do 30.
7. 2013 (pripravljavec Občina Vransko).
Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela
predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe

Občinski svet Občine Vransko sprejme odlok na seji
Občinskega sveta Občine Vransko – oktober 2013.
Objava v Uradnem glasilu občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« – november
2013 (pripravljavec Občina Vransko).
Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – november
2013 (izdelovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora za odlok o OPPN-ju so:

- RS,

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge
tehnične ukrepe;

- RS,

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami;

- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
- Elektro Celje d.d.;
- Občina Vransko;
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z
določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu
upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
Pri pripravi odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Vransko
– izdelovalec OPPN
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7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo odloka, geodetske podlage, geološka poročila,
morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo
financiral investitor.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
začne veljati z dnem objave.
Številka: 35056-01/2012/01
Vransko, 10.12. 2012
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

ZAPISNIKI
10. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta
ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 4. decembra 2012, ob 20. uri v dvorani
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov
energije, Vransko 66a.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku):
- člani Občinskega sveta ob 20. uri: Vladimir Rančigaj,
Justin Sedeljšak, Ivan Kokovnik, Ana Bogataj, Jože Matko,
Aleksander Reberšek, Marjan Pečovnik, Nataša Juhart,
Janez Lencl;
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Anton
Homšak, Nataša Urankar;
- Občina Vransko: župan Franc Sušnik, OU: Jadranka
Kramar, Rudolf Pušnik;
- SOU računovodstvo: Mihaela Zupančič;
- Nadzorni odbor: Bojan Radulj;
- predstavniki medijev.
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri
prisotnih 9 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan Občinskemu svetu predlaga razširitev dnevnega
reda
13.
redne
seje
z
naslednjo
točko:
12. Seznanitev z oceno škode po novembrskih poplavah z
neurjem v Občini Vransko in vrstni red sanacije nastalih
plazov s potrditvijo stroškov za izvedbo razširjenih
geoloških raziskav s predlogom sanacije
Točka Razno se ustrezno preštevilči in tako postane 13.
točka dnevnega reda.
Janez Lencl predlaga obravnavo 11. točke dnevnega reda
(Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika – župnijska
cerkev sv. Mihaela Vransko) pred 3. in 4. točko dnevnega
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reda (Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013 in
Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014).
Pripomb na podana predloga ni, zato sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA razširitev dnevnega reda z 12. točko
- 9 glasov ZA sprejem dnevnega reda kot celote
Sklep št. 212
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 13. redne
seje z 12. točko: Seznanitev z oceno škode po
novembrskih poplavah z neurjem v Občini Vransko in vrstni
red sanacije nastalih plazov s potrditvijo stroškov za
izvedbo razširjenih geoloških raziskav s predlogom
sanacije.
Sklep št. 213
Sprejme se naslednji dnevni red 13. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje z
dne 30.10. 2012
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013
4. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014
5. Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako
ČE02 – Kladnik 1
6. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPN Občine
Vransko
7. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Vransko za leto 2013
8. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2013
9. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
občini Vransko za leto 2013
10. Nadgradnja organiziranosti turizma v Občini Vransko in
v Spodnji Savinjski dolini – vstop v družbo Zeleno zlato d.
o. o.
11. Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika –
župnijska cerkev sv. Mihaela Vransko
12. Seznanitev z oceno škode po novembrskih poplavah z
neurjem v Občini Vransko in vrstni red sanacije nastalih
plazov s potrditvijo stroškov za izvedbo razširjenih
geoloških raziskav s predlogom sanacije
13. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne
seje z dne 30. 10. 2012
Pripomb na predložen zapisnik 12. redne seje ni, zato sledi
glasovanje: 9 glasov ZA potrditev zapisnika 12. redne seje
Sklep št. 214
Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 30. 10. 2012 v
predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov
a) Vladimir Rančigaj (ustna pobuda oz. vprašanje):
Podajam pobudo za angažiranje Občinskega sveta in
Občinske uprave za ponovno imenovanje vodstva
krajevnega odbora Rdečega križa. Zaradi kolektivnega
odstopa prejšnjega vodstva pride na Vransko sedaj namreč
tudi manj hrane oz. pomoči.
Župan: Pobuda je vsekakor na mestu. Predlagam, da poziv
za sodelovanje v krajevnem odboru Rdečega križa
objavimo v naslednji številki Občinskega informatorja, nato
pa skličemo konstitutivni sestanek, na katerem bi se izvolilo
tudi novo vodstvo krajevnega odbora. Zelo dobrodošlo bi

19 | S t r a n

31

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
bilo, če bi se občinski svetniki tudi osebno angažirali v tej
smeri.
b) Nataša Juhart (ustna pobuda oz. vprašanje): Opažam,
da ljudje kljub temu, da imamo v občini urejeno ravnanje s
komunalnimi odpadki, plastiko pogosto kurijo kar doma.
Predlagam, da bi v Občinskem informatorju objavili
ustrezno opozorilo.
Župan: Predlagam, da naslednjič kršitev sporočite Občinski
upravi, ki bo nato obvestila ustrezne inšpekcijske službe.
Poziv oz. opozorilo pa bomo ponovno objavili v Občinskem
informatorju.
c) Nataša Juhart (ustna pobuda oz. vprašanje): Glede na
to, da avtobusi ne vozijo skozi Brode, kjer je urejena
avtobusna postaja, me zanima, če obstaja kakšna
možnost, da bi ob glavni cesti ustavljali tudi avtobusi drugih
avtobusnih prevoznikov in ne samo Izletnikovi. Morda bi
veljalo postaviti ustrezen prometni znak oz. tablo?
Župan: Letos spomladi je bila ta avtobusna postaja
uvrščena v daljinar koncesijskih avtobusnih prevoznikov.
Obenem je bilo rečeno, da bo za ureditev avtobusne
postaje glede na to, da gre za avtobusno postajo ob
regionalni cesti poskrbela Direkcija RS za ceste. Vprašanje
bomo posredovali na Direkcijo RS za ceste.
č) Ana Bogataj (ustna pobuda oz. vprašanje): Zaradi
varnosti otrok stanovalci na naslovih Vransko 79 in 80
prosijo za postavitev prometnega znaka za omejitev hitrosti
na 30km/h.
Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene
realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in širšo
javnost.
d) Ana Bogataj (ustna pobuda oz. vprašanje): Ali obstaja
možnost, da bi na spletu objavljali tudi informacije o tem,
kdo je umrl?
Župan: Menim, da ni nobenih ovir in da lahko na spletni
strani uvedemo tudi to rubriko.
e) Jože Matko (ustna pobuda oz. vprašanje): Glede na
sestavo proračuna za leti 2013 in 2014 oz. dejstvo, da cest
na Tešovo in Planino ni v proračunu, menim, da gre tukaj
za neuravnotežen razvoj v občini. Na eni strani namreč
govorimo o nadstandardnih stvareh kot so izgradnje igrišč,
pločnikov itd., na drugi pa gre za temeljne stvari.
Župan: Očitno gre tukaj ne nesporazum, saj je cesta na
Tešovo sedaj v prvem planu in je z nazivom Rekonstrukcija
LC Vransko – Prapreče – Tešova, IV., V. in VI. faza
uvrščena v občinski Načrt razvojnih programov, ki je priloga
proračunov za leti 2013 in 2014. Vsa sredstva, ki jih bomo v
letih 2013 in 2014 na podlagi 23. člena Zakona o
financiranju občin dobili za odpravljanje razvojnih razlik,
bodo namenjena za cesto na Tešovo.
Takšnih cest kot je cesta na Planino pa imamo še veliko in
ta cesta se bo redno vzdrževala tako, kot se vzdržujejo
druge makadamske ceste v občini. Proračun je omejen in
potrebno je določiti prioritete.
f) Ivan Kokovnik: Izvajalci zimske službe menijo, da je
storitev zimske službe preslabo plačana, saj cena nafte
neprestano raste. Ali bi bilo mogoče ceno zimske službe
dvigniti?
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Župan: Do naslednje seje Občinskega sveta bomo pripravili
primerjavo z drugimi občinami, potem pa se lahko odločimo
na podlagi takšne primerjave. Kolikor sem seznanjen, smo
zaenkrat primerljivo z drugimi občinami s ceno nekje v zlati
sredini. Dejstvo pa je, da se javna sredstva glede na javnofinančno situacijo na vseh področjih znižujejo oz. ostajajo
na isti ravni.
g) Marjan Pečovnik (ustna pobuda oz. vprašanje):
Predlagam apeliranje pri Izletniku za zamenjavo voznih
redov oz. njihovo nadomestitev z voznimi redi z večjimi
črkami, saj starejši ljudje težko berejo vozni red s tako
majhnimi črkami.
Župan: Občinska uprava po poskrbela za namestitev
čitljivih voznih redov na vsa avtobusna postajališča v
občini.
h) Marjan Pečovnik (ustna pobuda oz. vprašanje):
Predlagam interveniranje pri Agenciji RS za okolje, ker je
struga Podgrajščice pri blokih in pri INDE zaradi nečiščenja
vedno ožja, poplavna varnost v trgu Vransko pa posledično
manjša.
Župan: Vašo pobudo bomo posredovali na območno
pisarno Agencije RS za okolje v Celje. Študija poplavne
varnosti in s tem ureditev in čiščenje struge Merinščice in
Podgrajščice bo po zagotovilu pristojnega ministrstva
narejena v okviru pripravljalnih del za izgradnjo suhega
zadrževalnika na Merinščici. Pripravljalna dela so se pričela
izvajati v mesecu oktobru.
i) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje):
Precej slovenskih občin uspešno izvaja program javne
blagajne in s tem pripomore k varčevanju in posledično
zadovoljstvu prebivalcev občine. S tem trikom lahko
družina prihrani do 120 evrov na leto. Gre za plačevanje
položnic brez provizije. Bi lahko na Vranskem našli takšen
prostor, kjer bi vsaj enkrat tedensko krajani lahko plačali
položnice? Bi lahko našli rešitev in se povezali z občino
Tabor?
Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene
realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in
širšo javnost.
j) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): Dve
naši krajanki, ki sta bili zaposleni v podjetju INDE Vransko
nista dobili odpravnine, ko sta šli v pokoj. Ali lahko občina
Vransko kakorkoli pomaga, glede na to, da plačujemo
najemnino za gasilski muzej (asignacija)?
Župan: Vse je odvisno od likvidacijskega upravitelja in
lastnikov firme INDE. V kolikor bi le ti soglašali lahko občina
nameni del najemnine ali najemnino v celoti za poplačilo
obveznosti do bivših zaposlenih.
k) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje): V
želji, da bi se krajani čim več družili, nameravam del svoje
podžupanske plače namenit za silvestrovanje v trgu
Vransko. Lahko občina zagotovi ozvočenje in postavitev
stojnice? Kako se vam ta ideja zdi sploh smiselna?
Župan: V kolikor bi katero od društev, ki v Občini Vransko
delujejo v javnem interesu v svoj program uvrstilo tudi
organizacijo silvestrovanja na prostem in s tem programom
kandidiralo na sredstva, ki jih Občina Vransko na javnem
razpisu namenja za sofinanciranje tovrstnih programov bi

20 | S t r a n

32

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Občina Vransko to ustrezno ovrednotila in takšno prireditev
tudi v tej obliki podprla.
l) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje):
Vransko je poznano po številnih zgodovinskih in naravnih
znamenitostih, ima pa tudi 7 cerkva. Še posebej zanimiva
je cerkev sv. Matere Božje na Čreti s svojo energijsko
točko. Bi lahko naredili kaj v smeri turizma in na Čreto
pripeljali kakšnega romarja ali turista?
Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene
realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in
širšo javnost.
m) Aleksander Reberšek (ustna pobuda oz. vprašanje):
Tako kot imamo vsakega 17. v mesecu sejem na
Vranskem, bi bilo zelo priporočljivo, da bi morda imeli tudi
bolšji sejem. Ker je situacija čedalje težja, verjamem, da je
veliko družin, ki bi potrebovali kakšna oblačila za otroka,
veliko pa je tudi družin, ki imajo oblačila, pa ne vedo kam bi
jih dali.
Župan: Občinska uprava bo pobudo in možnost njene
realizacije proučila in o tem seznanila Občinski svet in
širšo javnost.
n) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno
in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):
Lokalna cesta Stopnik Zaboršt - Stopniški grad je nujno
potrebna sanacije. Največji problem predstavlja plaz, ki se
je zgodil na ravnem delu cestišča 100 metrov od
stanovanjske hiše Stopnik 11. Cestišče se iz dneva v dan
vidno pogreza in grozi, da bo kmalu neprevozno. Zato
pozivam odgovorne na Občini Vransko, da si ta plaz
ogledajo in se še pred zimo ukrepa. V nasprotnem primeru
se lahko zgodi, da bodo krajani ostali brez cestne
povezave.
Župan: Že 7. 11. 2012 ste bili kot član Občinskega sveta
seznanjeni z oceno škode in vpisom plazu v nabor plazov.
V soboto, 1. 12. je bil izvršen osnovni geološki pregled
plazu. V okviru 12. točke dnevnega reda današnje seje pa
je predvidena obravnava in potrditev vrstnega reda
sanacije plazov in potrditev stroškov za razširjene geološko
geomehanske raziskave s predlogom sanacije. Pogodbeni
vzdrževalec lokalnih cest in javnih poti pa je in bo tudi v
prihodnje zagotavljal prevoznost tega cestnega odseka.
o) Aleksander Reberšek (pobuda je bila posredovana pisno
in je v celoti objavljena na spletni strani Občine Vransko):
Občanom Vranskega je potrebno ponuditi prostor za
aktivno preživljanje prostega časa v osnovnih športih, ki jih
vsak večji kraj ali Občina ima. Poleg tega je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da se na Vranskem gradi in se še
bo gradilo veliko stanovanj, ki bodo pripeljale številne
družine in otroke. Zato prosim da se čim prej začne z
aktivnostmi za izgradnjo nogometno – rokometnega in
košarkarskega igrišča. Predlagam tudi, da se prijavimo na
kakšen razpis na fundacijo za šport.
Župan: Ocenjujem, da je predlagana izgradnja nogometno
– rokometnega in košarkaškega igrišča v Občini Vransko v
tem času nerealna in nepotrebna. Mnenja sem, da obstaja
dovolj površin tako za rekreativno kot tekmovalno dejavnost
naših društev, ki delujejo v javnem interesu na področju
športa. Vsekakor pa pričakujem, da se na razširjeni seji
pristojnega odbora občinskega sveta na katero naj se
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povabi vse predsednike društev, ki delujejo na področju
tekmovalnega in rekreativnega športa v Občini Vransko
obravnava stanje športne infrastrukture in pripravite pregled
potreb na tem področju.
Ad11: Vloga za sofinanciranje kulturnega spomenika –
župnijska cerkev sv. Mihaela Vransko
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, h kateri se
priglasita Justin Sedeljšak in Janez Lencl. Po končani
razpravi župan Občinskemu svetu predlaga, da sprejme
sklep o sofinanciranju obnove ter ga pooblasti za podpis
pogodbe. Sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA sprejem sklepa o sofinanciranju obnove
- 9 glasov ZA pooblastilo županu za podpis pogodbe o
sofinanciranju
Sklep št. 215
Ugodi se vlogi župnijskega urada sv. Mihaela Vransko za
sofinanciranje obnove kulturnega spomenika – župnijske
cerkve sv. Mihaela na Vranskem. V ta namen se za
obdobje petih let zagotovi skupaj 60.000 EUR oz. 12.000
EUR letno.
Sklep št. 216
Občinski svet Občine Vransko pooblašča župana Občine
Vransko za podpis pogodbe o sofinanciranju obnove
kulturnega in sakralnega spomenika – župnijske cerkve sv.
Mihaela.
Ad3 in ad4: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2013 in Odlok o proračunu Občine Vransko za leto
2014
Obrazložitev točke poda župan. Sledi razprava, v kateri
sodelujeta Aleksander Reberšek in direktorica občinske
uprave Jadranka Kramar. Po končani razpravi župan
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagana
odloka. Sledi glasovanje:
- 9 glasov ZA sprejem predlaganih dopolnitev Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2013
- 9 glasov ZA sprejem Odloka o proračunu Občine Vransko
za leto 2013
- 9 glasov ZA sprejem predlaganih dopolnitev Odloka o
proračunu Občine Vransko za leto 2014
- 9 glasov ZA sprejem Odloka o proračunu Občine Vransko
za leto 2014
Sklep št. 217
Sprejmejo se dopolnitve proračuna občine Vransko za leto
2013 v predloženem besedilu.
Sklep št. 218
Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto
2013 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem
glasilu občine.
Sklep št. 219
Sprejmejo se dopolnitve proračuna občine Vransko za leto
2014 v predloženem besedilu.
Sklep št. 220
Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto
2014 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v uradnem
glasilu občine.
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Ad5: Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z
oznako ČE02 – Kladnik 1
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem odloka
Sklep št. 221
Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02 –
Kladnik 1 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v
uradnem glasilu občine.
Ad6: Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPN
Občine Vransko

URADNE OBJAVE Občine Vransko
Ad10: Nadgradnja organiziranosti turizma v Občini
Vransko in v Spodnji Savinjski dolini – vstop v družbo
Zeleno zlato d. o. o.
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem obeh predlaganih sklepov
Sklep št. 226
Občinski svet Občine Vransko sprejme informacijo o
nadgradnji organiziranosti turizma v Občini Vransko in v
Spodnji Savinjski dolini.

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem sklepa

Sklep št. 227
Občinski svet Občine Vransko soglaša, da Občina Vransko
vstopi v družbo z omejeno odgovornostjo Zeleno zlato
d.o.o. kot družbenik z deležem 5,49 % kar znese 412,00 €.
Sredstva zagotovi Občina Vransko v proračunu za leto
2013.

Sklep št. 222
Sprejme se Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 38/08). Sklep se objavi v uradnem glasilu
občine.

Ad12: Seznanitev z oceno škode po
poplavah z neurjem v Občini Vransko
sanacije nastalih plazov s potrditvijo
izvedbo razširjenih geoloških raziskav
sanacije

Ad7: Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013

Obrazložitev točke poda župan, ki Občinski svet seznani z
oceno škode po novembrskih poplavah z neurjem v Občini
Vransko. Le-ta skupaj z ocenjeno škodo na vodotokih
(prijavitelj le-te je bila Agencija RS za okolje) znaša
932.439,85 EUR; od tega 668.878,90 EUR škode na
vodotokih, 252.373,63 EUR škode na javni infrastrukturi,
10.268,05 EUR škode v kmetijstvu ter 919,27 EUR škode
na stanovanjskih objektih. Župan Občinskemu svetu
predlaga, da potrdi prioritetni vrstni red sanacije treh
novonastalih plazov ter okvirni stroškovnik za izvedbo
razširjenih geoloških raziskav in predlogov sanacije v višini
8.000,00 EUR. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne
priglasi k razpravi, sledi glasovanje:

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem sklepa
Sklep št. 223
Sprejme se Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Vransko za leto 2013. Sklep se objavi v uradnem
glasilu občine.
Ad8: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem sklepa
Sklep št. 224
Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za
območje Občine Vransko za leto 2013. Sklep se objavi v
uradnem glasilu občine.
Ad9: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2013
Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo. Ker
se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 9 glasov
ZA sprejem sklepa
Sklep št. 225
Sprejme se Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v občini Vransko za leto 2013. Sklep se objavi
v uradnem glasilu občine.

novembrskih
in vrstni red
stroškov za
s predlogom

- 9 glasov ZA sprejem sklepa o seznanitvi z obsegom
škode
- 9 glasov ZA potrditev prioritetnega vrstnega reda sanacije
novonastalih plazov
- 9 glasov ZA potrditev okvirnega stroškovnika za izvedbo
dodatnih geoloških raziskav in izdelavo predlogov sanacije
Sklep št. 228
Občinski svet se je seznanil z obsegom nastale škode po
poplavi v novembru 2012.
Sklep št. 229
Občinski svet soglaša z obsegom stroškov za izvedbo
razširjenih geoloških raziskav in predlogov sanacije plazov
v skupni vrednosti cca 8.000,00 EUR.
Sklep št. 230
Občinski svet soglaša s predlaganim vrstnim redom
sanacije novonastalih plazov kot sledi:
1. Plaz pod stanovanjskim objektom »Urankar«, Zahomce
15
2. Plaz na javni poti Čeplje – Zaboršt - Stari grad
3. Plaz pod gozdno cesto Cencelj – Vražič
Ad13: Razno
a) Župan povabi vse navzoče, da se odzovejo povabilu
organizatorjev in obiščejo številne prireditve, ki jih
pripravljajo društva, Zavod za kulturo, turizem in šport
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Vransko, Osnovna šola Vransko – Tabor in drugi
organizatorji v času božičnih in novoletnih praznikov.
Seja je bila zaključena ob 22. uri.
Številka: 0320/2012
Vransko, 4. 12. 2012

Številka 26/2012 – 21. 12. 2012
JP Stopnik – Stari grad z odcepi
JP Prekopa – Stopnik – Čeplje,
JP Čeplje- Prekopa – Banovič
LC Ropasija - Čreta
JP Zg. Limovce
JP Prosivnik - Vrhovnik

Zapisal
Rudolf Pušnik l. r.

JP G 10- Zajasovnik - Hrastovec

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

JP R 447- Ločica – Kajbič –
Felicijan
JP Jevše- Dešnikar – Dolar

OBVESTILA
11. Seznam izvajalcev zimske službe 2012/13
Cesta
LC R 447 - Zaplanina – Volčje
jame, odcep Učakar, odcep
Dežman
LC odcep za Ravne - Ravne
LC R 447 Trafela – križišče za
Ravne,
JP Odcep Zahomce, JC LočicaGrabner
JP R 447 - Jakov dol, odcep
Bokal, odcep Cencelj,
J P R 447 - Osredek

LC Prapreče – Vologa - Lipa,
odcep Kale,
odcep Jeseničnik, odcep
Orehovec LC Vransko –
Prapreče,
JP vas Merinca do odcep
Vrhovnik z odcepi Sedeljšak,
Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer,…
JP Klance - Klokočovec Semprimožnik
JP Ropasija - Planina z odcepi
LC Vransko - Tešova - Ropasija
JP Tešova – Klokočovec, z odcepi
Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik
JP v naselju Brode, JP Tešova –
Brode, JP Selo , JP Selski
graben
LC skozi trg Vransko
JP v naselju Vransko, parkirišča
JP Podrigel, Podgozd, Podgorica,
Čistilna
LC Šmartno - Prekopa - Stopnik
JP Vindija, JP Prekopa –Blate, JP
Ribarič, JP Prekopa Vranič Jevše,
JP Prekopa- Jagodič -Stopnik ,
odcep Žnidaršič

Izvajalec
Novak Franc s.p.
041 720 497
Kajbič Martin
041 907 454
Jerman Rado
041 264 824

JP Čeplje – Pondor z odcepi
JP Brode – Tršca- Zajc- Mošnik
JP 447 – cesta na poligon
JP Brode – pov. cesta na poligon,
JP Čeplje obrtna cona- Zbirni
center,
JP na Fabriko, JP Vršnik,JP na
vinograd
JP Sp. Limovce
JP Male Prapreče
JP Zahomce - Dol pri Taboru
JP Zaplanina – Slapnik , GC
Brvar

Remic Franc
5 725 065
Ferme Anton
031 760-670
Cencelj Anton
051 661 347
Hrastovec Anton
041 466 962
Jerman Rado
041 264 824
Kokovnik Ivan
5 725 385
Lesjak Matjaž s.p.
041 628 534
ali Mirko Lazar
051 365 040

Cukjati Janez
041 547 231
Križnik Jože
5 725 417
Eberlinc Jože
041 480 819
Brvar Milan
041 955 692

Novak Franc s.p.
041 720 497
Herman Brvar
031 280 175
Kropivšek Vojko
5 725 281
Slapnik Sandi
041 361 452

KZ Vransko, z.o.o.
Anderlič Miran
031 326- 573
Pikel Marjan
5 725 542
KZ Vransko, z.o.o.
Anderlič Miran
031 326- 573

12. Obvestilo o pričetku postopka sprememb in
dopolnitev OPN Občine Vransko
Obveščamo vso zainteresirano javnost, da smo pričeli s
postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št.
38/08).
Vse, ki bi želeli spremeniti namembnost svojega zemljišča,
pozivamo, da vlogo za spremembo namembnosti oddajo
na Občini Vransko, Vransko 59, jo pošljejo po pošti na
naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ali na
elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si, najkasneje
do 11. februarja 2013.
Obrazec vloge lahko dobite na Občini Vransko ali na spletni
strani www.vransko.si.
Dodatne informacije: Marija Jerman, tel.:(03) 703 28 13.

VOC Celje
Energetika Vransko,
d.o.o.
Štefan Kuserbanj
031 726 876
Grabnar Alojz
041 666 302

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

23 | S t r a n

35

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
OGLED TEHNIŠKEGA MUZEJA V BISTRI
V začetku oktobra smo odšli na tehniški dan v Bistro.
Med vožnjo smo spremljali pot z Vranskega proti našemu
glavnemu mestu ter naprej v smeri Vrhnike do Bistre. Vsi
na trnih, kakšna bodo nova doživetja, smo počakali na
naši vodički.
Začeli smo kot vajenci v delavnicah, kjer smo izdelali
vsak svoje sito. Delo ni bilo pretežko, saj smo bili gotovi po pol ure dela. Zaslužili smo si težko pričakovano
malico. Nato smo odšli na ogled posesti. Ogledali smo si
štiri sobe. V njih smo izvedeli veliko stvari, ki jih prej nismo poznali, in tudi nekaj stvari, ki nam jih je omenila
že gospa Avžner pri zgodovini. Ogledali smo si kozolce
ter pripomočke, ki so jih tesarji uporabljali pri delu, 169
let stara kmečka vrata, lesene ladje, makete mostov, razglednih stolpov, kmečkih hiš. Najbolj so me navdušile
majhne lesene kmečke hiše. Imele so majhna okna, krite
pa so bile s slamo. Mislim, da je moralo biti življenje v
njih zelo prijetno, domače in polno topline. Nadaljevali
smo z ogledom starih železniških prog, prvega stadiona,
lesenih koles, kočij, izdelkov iz suhe robe, sodov ... Potem
pa je sledil najbolj zanimiv del ogleda, na katerega so me
opomnili že starši. Videli smo avtomobile bivšega predsednika nekdanje države Jugoslavije, tovariša Tita. Zbirka
šteje kar 10 avtomobilov. To pa niso vsakdanja vozila, saj
so posebne izdelave. Imajo neprebojna stekla, udobne
UDELEŽILI SMO SE DNEVA ODPRTIH VRAT NA
II. OSNOVNI ŠOLI ŽALEC
V petek, 30. 11. 2012, se nas je sedem prostovoljcev Osnovne šole Vransko - Tabor odpravilo v Žalec na II. osnovno šolo. Na šoli so pripravili različne delavnice. Ko smo
prišli tja, smo počakali ravnateljico, da nam je povedala,
kje so delavnice in kaj lahko tam počnemo. Sprva nam je
bilo vsem nekoliko nerodno, saj smo prišli na drugo šolo
in se nam je vse zdelo novo, drugače. Čez nekaj časa smo
se končno opogumili in odšli po delavnicah. Te so bile
zelo zabavne. Na izbiro smo imeli naslednje delavnice:
Novoletne pričeske, Za zdravo hrbtenico, Moj magnetek,
Spletem si venček, Auuuaaa – boli – pomagaj!, Porabimo
odpadni material, Po cimetu diši, Miklavž presenečenja,
Dihalni oigong, Okraski naših babic, Moja ogrlica, Hura
igre. Najboljša delavnica je bila Hura igre, tam smo se
res zelo zabavali. Pri tej delavnici smo igrali odbojko,
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sedeže, lepo notranjost in zmogljivejše motorje. Naenkrat sem si tudi jaz zaželela, da bi bila predsednica z vsem
bliščem in slavo. Ostali del razstave je bil manj »slaven«.
Predstavitev delovanja mlina, kmečkih strojev, avtobusov,
vlakov … Zanimiva je tudi zgodovina nastanka kolesa.
Zame je bil to lep dan, poln novih doživetij in spoznanj.
Upam, da bo sledilo še veliko takšnih dni, saj smo na ekskurziji uživali prav vsi, tudi učiteljice.
Jerneja Lipovšek, 8. a
košarko in se vozili s posebnimi avtomobili, ki so bili zelo
zanimivi. Udeležili smo se tudi drugih delavnic. Izdelali
smo si zelo zanimive izdelke, ki smo jih lahko odnesli
domov. Učenci II. osnovne šole so nam naredili lepe frizure in puncam namazali nohte. Učenci na šoli so bili
zelo prijazni in so nam pomagali, če kaj ni šlo. Prijazni so
bili tudi učitelji. Tako zelo smo se zabavali, da je čas hitro
minil. Morali smo se odpraviti nazaj v šolo. Ko smo odšli,
smo se z učenci dogovorili, da zavijemo še v učilnico z
delavnico Po cimetu diši. Ko smo vstopili, smo videli polno samih dobrot. Še posebej zanimiv pa je bil zelo velik
piškot. Vsem so se cedile sline. Na šoli so pripravljali tudi
nastop, ki si ga pa nismo mogli ogledati, saj se nam je že
mudilo nazaj v šolo. Ta dan si bom zapomnila, ker je bil
zelo zanimiv. Še posebej pa si bom zapomnila vožnjo z
mini avtomobili v telovadnici.
Zapisala učenka: Ajla Džafič, 7. b

VRANIN GLAS - Strani OŠ Vransko - Tabor
10 RAZLOGOV, ZAKAJ PROSTOVOLJČKAM
Učenci, ki obiskujejo
krožek
prostovoljno
delo so v mesecu oktobru sodelovali na
natečaju Bodi UP. V okviru natečaja so oblikovali nov glagol za prostovoljstvo in pisali spis
oz. esej na temo prostovoljstva. Med vsemi
osnovnošolskimi prispevki je komisija posebej nagradila tudi našo
učenko Zalo Križnik za
spis 10 razlogov, zakaj
prostovoljčkam. Nagrado je prevzela ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembra,
v Atriju ZRC. Vsi ostali
sodelujoči pa so prejeli
majice Bodi UP.
V nadaljevanju lahko preberete Zalin prispevek.
Živijo! Sem Zala. Obiskujem prostovoljno delo na osnovni
šoli. Vas zanima, zakaj sem se odločila za ta krožek? No,
preberite moj prispevek in boste izvedeli.
10 RAZLOGOV, ZAKAJ PROSTOVOLJČKAM
Lani je naš razred prišel na predmetno stopnjo in tako se
mi je odprla možnost, da se prijavim h krožku prostovoljno
delo. Moja sošolka me je ves čas spodbujala, naj se prijavim. In res, skupaj z drugimi sošolkami sem šla na prvi
sestanek prostovoljnega dela. Tam so nam razložili, kaj vse
bomo počeli med letom. Že takrat sem vedela, da sem se
prav odločila.
1. RAZLOG
S prostovoljci smo med tednom obiskovali dom starejših
občanov. Tam nam je direktorica razkazala prostore in
nam dala še nekaj napotkov za delo z oskrbovanci. Nato
smo obiskali nekaj oskrbovancev doma. Takrat sem ugotovila, da prostovoljčkam, da POMAGAM POMOČI
POTREBNIM.
2. RAZLOG
Jeseni smo v domu pripravili kostanjev piknik za oskrbovance. Prostovoljčki (tako smo se poimenovali) smo pripravili kratek program, ki je vključeval tudi zelo zabaven
skeč, pri katerem smo se vsi zelo smejali. In tukaj je moj
razlog za prostovoljčkanje, ker SE VELIKO SMEJIMO IN
ZABAVAMO.

4. RAZLOG
Na festivalu prostovoljstva smo tudi mi sodelovali pri projektu Mladi sprašujemo, kjer smo s telesi sestavili vprašaj.
Prostovoljčkam tudi, ker POČNEMO MNOGO ZANIMIVIH STVARI.
5. RAZLOG
Na šoli smo organizirali zbiralno akcijo. Skoraj štiri tedne
smo pridno prostovoljčkali in na zaključku smo dobili mnogo pohval in spodbudnih misli, npr. da si s tem gradimo
prihodnost. In to je moj razlog, ker si s prostovoljčkanjem
GRADIMO PRIHODNOST.
6. RAZLOG
Naš krožek je vodil izmenjavo učencev, ki so prišli iz Srbije.
Spoznali smo učence in se z mnogimi tudi spoprijateljili.
Nihče si ni mislil, da bo tako težko, ko bo napočil čas slovesa. Veliko nas je jokalo, a še dobro, da smo si izmenjali elektronske naslove, da si bomo lahko dopisovali in ostali v stiku. Prostovoljčkam zato, ker tako SPOZNAVAM MNOGO
LJUDI IN NOVIH PRIJATELJEV.
7. RAZLOG
Ko so bili na obisku učenci iz Srbije, smo se od njih veliko
naučili. Spoznavali smo njihovo državo, jezik, njihove navade … Zagotovo so tudi oni odnesli nekaj znanja od nas.
No, prostovoljčkam tudi, ker SE S TEM VELIKO NAUČIM.
8. RAZLOG
Na koncu leta je bilo mnogo učencev malo žalostnih, ker
so ugotovili, da naslednje leto ne bodo mogli obiskovati
krožka, in takrat sem ugotovila, da prostovoljčkam, da
OPRAVLJAM DOBRA DELA ŠE NAMESTO TISTIH, KI
BI TO Z VESELJEM POČELI, VENDAR NE MOREJO.
9. RAZLOG
Vsak teden sem komaj čakala, da gremo prostovoljčkat v
dom, saj sem morala dolgo čakati na prevoz domov. Tukaj
je moj deveti razlog za prostovoljčkanje. KER RADA NAMENIM SVOJ PROSTI ČAS ZA DOBRA DELA.
10. RAZLOG
Med letom mi je prostovoljstvo postalo zelo všeč, saj sem
se ogromno naučila in dobila mnogo novih prijateljev. Moj
zadnji razlog je, ker mi JE PROSTOVOLJČKANJE VŠEČ
IN VEM, DA JE TO DEL MENE.
Prostovoljčkanje = opravljanje prostovoljnega
(prostovoljčkati), npr. Šli smo prostovoljčkat v vrtec.

dela

Zala Križnik, 7. b, Osnovna šola Vransko - Tabor
Mentorici krožka prostovoljno delo:
Tina Golob in Sanja Marn

3. RAZLOG
Že več tednov se je naš krožek pripravljal, da gremo
prostovoljčkat na festival prostovoljstva v Ljubljano in
končno je prispel veseli dan. Malo smo bili razočarani, saj
nam vreme ni bilo naklonjeno. Imeli smo delavnico, pri
kateri smo delili brezplačne objeme in na ljubkih lističih
napisane lepe misli, s katerimi smo marsikomu polepšali
dan. Prostovoljčkam, ker je LEP OBČUTEK NEKOMU
POLEPŠATI DAN.
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Starši so nam predstavili poklice
Zadnja dva tedna smo imeli tretješolci prav posebne
obiske. Pri pouku so se nam pridružili nekateri starši, ki
so predstavili svoje poklice.
V sredo, 14. 11. 2012, sta se nam pri uri spoznavanja
okolja pridružila Jakov oči in Lucijina mami.
Gospod Grega Turk nam je predstavil poklic zastopnika
zobnih materialov. Povedal nam je, da je po poklicu ekonomist. Za ta poklic je moral uspešno končati osnovno
šolo, 4 leta srednje šole in višjo šolo. Povedal nam je, da
opravlja terensko delo. V tem času obiskuje zobozdravnike, ki jim predstavlja izdelke, ki jih zastopa.
Na obisk je prišla tudi Ladi Klemen, ki nam je predstavila
poklic inženirja tekstilne tehnologije in poklic rejnice.
Predstavila nam je pripomočke, ki jih potrebujejo šivilje
pri svojem delu, prinesla je barvne vzorce, ki jih uporabljajo v tovarnah
za določitev barv
posameznega
izdelka. Pokazala nam je kroje
in druge stvari.
Gospa Ladi je
predstavila tudi
poklic rejnice.
V petek, 16. 11.
Teden otroka v Vrtcu Vransko
V tem tednu so se dogajale pestre in zanimive stvari.
Teden smo začeli s cicipohodom, kjer smo nabirali jesenske plodove in uživali v naravi, ki je že obarvana z jesenskimi barvami.
V torek smo si na igrišču ogledali igro »Repa velikanka«,
ki so jo zaigrale strokovne delavke vrtca. Uradno smo
odprli nova igrala na igrišču. Kupili smo jih s prispevki
dobrodelnega koncerta in prispevki Občine Vransko ter
donatorjev.
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2012, sta nas obiskala Samov in Gašperjev ati. Gospod
Romuald opravlja delo nadzornika na Darsu. Dela za
računalniki, opazuje promet, ki se dogaja na avtocesti, in
gleda, če je kje kakšna nesreča. Z njim smo se pogovarjali
o avtocesti, prometu na njej, nesrečah, težavah na cesti in
njegovem delu, ki se nam je zdelo zelo zanimivo. Pokazal nam je veliko
zanimivih fotografij.

razvaža izdelke po celem svetu.

Gospod Sergej
je
poklicni
voznik tovornjaka, opravlja
delo mednarodnega voznika.
S tovornjakom

Predstavitev poklicev se nam je zdela zanimiva, ker smo o
poklicih, ki so bili predstavljeni, izvedeli več. Učenci smo
bili zelo veseli in nam je bilo všeč, saj so starši prinesli
s sabo pripomočke, fotografije, letake. Spoznali smo, da
moramo uspešno končati različne šole, če želimo opravljati poklice.
Vsem staršem, ki so se odzvali vabilu, se zahvaljujemo za
obisk.
Zapisali učenci 3. a:
Lucija Klemen, Lana Učakar, Tjaša Marko in Jaka Turk.
V sredo so nam dan popestrili učenci iz Osnovne šole
Vransko, ki so nam zaigrali glasbeno-lutkovno zgodbico
»Hišica iz knjig«.
V četrtek pa smo imeli uro pravljic v našem večnamenskem
prostoru.
Teden otroka smo zaključili s ciciolimpijado v Športni
dvorani Vrana. Otroci so se preizkušali v raznih športnih
aktivnostih.
Teden je minil v prijetnem vzdušju.
Simona Kopitar

NE SPREGLEJTE
Informacija o projektu izgradnje, upravljanja in
vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij (GOŠO)
Osnovni podatki o projektu GOŠO
Občine Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno,
Luče, Solčava, Vransko, Tabor, Prebold, Polzela in Apače
so podpisale dogovor o sodelovanju in skupnem nastopu
na 2. javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, za projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih (v nadaljevanju: javnega razpisa GOŠO). Občina Mozirje je,
kot izbrana vodilna občina, oddala skupno prijavo na
javni razpis GOŠO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v oktobru 2010.
Predmet javnega razpisa GOŠO je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer
širokopasovna omrežja še niso zgrajena in kjer ni bil izkazan komercialni interes za gradnjo takih omrežij.
Seznam belih lis je na osnovi podatkov lokalnih skupnosti objavilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Na podlagi objavljenega seznama belih lis je bil pripravljen celoten projekt za izgradnjo
širokopasovnih omrežnih povezav v omenjenih občinah,
v katerega je vključenih 2363 gospodinjstev.
Dne 9. 2. 2011 je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo objavilo spisek pozitivno rešenih vlog.
Občini Mozirje so bila odobrena javna, nepovratna sredstva v višini 6.029.920,00 EUR. Dne 1. 6. 2011 je bila
podpisana pogodba o sofinanciranju gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Rok
za izvedbo celotnega projekta je 1. 6. 2013.
Na javni razpis GOŠO se je Občina Mozirje prijavila z
izbranim izvajalcem Iskra Sistemi, d. d. Ljubljana, ki bo
v projektu zagotovil dodatna zasebna sredstva v višini
2.584.251,43 evrov. Skupna vrednost projekta je torej
8.614.171,43 evrov.
Po končani gradnji (1. 6. 2012) preide del omrežja, ki je bil
zgrajen z javnimi sredstvi, v last občin, in sicer sorazmerno z vloženimi sredstvi, del omrežja, ki je bil zgrajen z
zasebnimi sredstvi, pa ostane v lasti Iskra Sistemov za
dobo 20 let, nato pa tudi preide v last občin.
Po izgradnji omrežja imajo Iskra Sistemi pogodbeno obvezo 20-letnega vzdrževanja in upravljanja sistema. V
tem obdobju bodo Iskra Sistemi ponudili vsem ponudnikom storitev - operaterjem dostop do končnih uporabnikov pod enakimi pogoji (odprto širokopasovno
omrežje – OŠO).
Tehnični opis projekta
Zaradi specifične konfiguracije terena in zaradi redko
poseljenih naselij na hribovitih področjih je bila kot
tehnična rešitev izbrana rešitev z brezžičnim, radijskim
pokrivanjem gospodinjstev. Postaje širokopasovnega
omrežja, ki bodo med seboj povezane v omrežje z usmerjenimi radijskimi povezavami, bodo omogočale

distribucijo internetnega in digitalnega televizijskega
signala ter izvajanje storitev fiksne telefonije do razdalje
15 km od posamezne postaje. Postavljene bodo na izpostavljenih lokacijah, s katerih bo možno pokrivanje
čim večjega števila gospodinjstev. Na strani naročnika bo
nameščena oprema (antene, komunikacijska oprema), ki
bo omogočala sprejem brezžičnih signalov. Pogodbena
obveza Iskre Sistemi je, da zagotovijo pokrivanje gospodinjstev v belih lisah z internetnim signalom s prenosno hitrostjo vsaj 2 Mbit/s. Sistem omogoča tudi večje
prenosne hitrosti, ki pa bodo praviloma na razpolago
večjim uporabnikom, na podlagi posebnih pogodb.
Odgovori na pogosta vprašanja
Kdo se lahko priključi na odprto širokopasovno omrežje
(OŠO)?
•

Prednostno se lahko priključijo gospodinjstva, ki
ustrezajo definiciji bele lise. Zadnji spisek gospodinjstev, ki je bil odobren s strani ministrstva, je bil
izdelan v septembru 2012 in je na razpolago v Občini
Mozirje.

•

Ob pripravi tega spiska se je izkazalo, da je gospodinjstev, ki ustrezajo definiciji bele lise, več kot 2363
(demografska gibanja ...). V soglasju z ministrstvom
se lahko tudi ta gospodinjstva priključijo v omrežje.
Podatki o teh gospodinjstvih so navedeni tudi v zadnjem spisku.

•

V omrežje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, za
katera je bil ob prijavi na javni razpis izkazan komercialni interes, vendar komercialni operater v naslednjih 24 mesecih ni zgradil priključka.

•

V omrežje se lahko priključijo tudi gospodinjstva, ki
že imajo internetni priključek, pa niso zadovoljna s
kvaliteto storitve (premajhna prenosna hitrost, slaba
kvaliteta povezave …). Pred priključitvijo v OŠO
mora tako gospodinjstvo najprej zaprositi svojega
operaterja za boljši priključek. Če operater ne more
ugoditi zahtevi, mora to potrditi pismeno in šele na
podlagi te pismene izjave lahko gospodinjstvo zaprosi za priključitev v OŠO.

Kdo bo operater storitev?
Iskra Sistemi po pogodbi ne morejo biti operater storitev.
Zato bo omrežje oddano v najem več komercialnim
operaterjem, ki bodo zagotavljali predvidene storitve
na omrežju. Operaterjeva odgovornost je tudi nudenje pomoči v primeru težav pri zagotavljanju kvalitete
storitev ali okvar. Pogajanja z operaterji so v teku.
Kdaj se lahko priključim v omrežje OŠO?
Iskra Sistemi bodo postaje OŠO vključevali postopoma, najprej za potrebe poskusnega obratovanja, nato
pa bo možno, po pridobitvi uporabnega dovoljenja,
priključevati tudi naročnike. Predvidoma bo to v drugem
četrtletju 2013.
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NE SPREGLEJTE
Kakšni bodo paketi storitev?

•

Operaterji bodu nudili dostop do interneta, sprejem digitalnega TV-signala in priključitev fiksnega IP-telefona.
Pakete storitev bo določil operater storitev. Ponujeni
paketi naj se ne bi bistveno razlikovali od paketov, ki jih
operaterji ponujajo v drugih omrežjih. Zaradi tehničnih
lastnosti radijskega prenosa podatkov bo hitrost povezave v internet omejena na 2 Mbit/s na gospodinjstvo.
Kakšen je postopek priključitve
omrežje in kakšne so cene?

na

Potencialni naročnik:
•

izbere enega od javno objavljenih paketov storitev, ki
jih ponujajo izbrani operaterji;

•

podpiše pogodbo z Iskro Sistemi, na podlagi katere
se, v največ 30 dneh, opravi ogled objekta in preveri
kvaliteta signala, dobavi in montira naročniška oprema (CPE), ki omogoča fizični dostop do omrežja:
parabolična antena premera 60 cm (podobna satelitski anteni), antena za sprejem internetnega signala
(20 x 20 cm), modem za internet ter povezovalni kabli med antenami in modemom;

•

sklene naročniško razmerje z izbranim operaterjem.
Operater dobavi in montira dodatno komunikacijsko
opremo, ki omogoča priključitev računalnikov, TVsprejemnika in telefona;

vašo fotografijo A4, A3

pri narocilu nad 5 kosov)
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od 5,8€ dalje
od 2€/kos

Iskra Sistemi omogočijo izvajanje storitev za
naročnika, operater pa zagotovi izvajanje storitev.

Stroški
•

Enkratni strošek dobave in montaže CPE-opreme, kot
je specificirana v zgornjem odstavku, ter omogočanje
izvajanja storitev bo enak za vse naročnike in bo
znašal do 200 evrov. V ceno ni vključena izvedba internega kabelskega razvoda.

•

Naročnino za plačilo storitev bo določil operater
storitev glede na izbrani paket storitev in naj se ne
bi bistveno razlikovala od naročnin, ki jih operaterji
zaračunavajo v drugih omrežjih.

Kakšna je tipična izvedba montaže pri
naročniku in potrebni pogoji za sprejem
signala?
Za zagotavljanje kvalitetnih signalov (predvsem TV-signala), morata biti anteni nameščeni na objektu tako, da
obstaja neposredna, optična vidljivost do oddajnih anten
na postaji OŠO, iz katere naročnik dobiva signale. To
pomeni, da na poti ne sme biti nobenih ovir, kot so drugi
objekti, drevesa itd.
Sprejem internetnega signala ni nujno pogojen z optično
vidljivostjo, vendar je potrebno v primeru, ko ni optične
vidljivosti, opraviti meritve kvalitete signala.

NE SPREGLEJTE
Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo 24. in 25. 12. 2012 zaradi
prireditve "Žive jaslice" popolna zapora javne poti
916322, odcep Brglez, in delna zapora lokalne ceste
490 252 Vransko trg na odseku pri Kavarni.
Delna in popolna zapora cest bo v ponedeljek, 24.
12. 2012, od 18.00 do 19.30 in od 21.00 do 24.00 in
v torek, 25. 12. 2012, od 24.00 do 1.00.
Obvoza v času popolne zapore javne poti ne bo,
na delno zaprti lokalni cesti pa bo promet potekal
izmenično enosmerno in bo označen z
ustrezno prometno signalizacijo.
Hvala za razumevanje.

Božični pohod na Čreto
Občina Vransko in Planinsko društvo Vransko vabita na
tradicionalni božični pohod na Čreto v torek, 25. 12. 2012.

Zberemo se ob 17. uri pred občinsko stavbo. Poskrbljeno bo za topel obrok.
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NE SPREGLEJTE
TRETJI PONOVOLETNI TEK
Pobudniki ponovoletnega teka
vas vabijo
1. 1. 2013 ob 10. uri
na tretji ponovoletni tek.
Štart in cilj sta v Vindiji/Mala Prekopa (pri Šoštarju),
razdalja je 7,5 km. Tek je rekreativnega značaja, zato
meritve časa ni, prav tako ni štartnine.
Vsak udeleženec teče na lastno odgovornost.
V cilju bo poskrbljeno za topel napitek.
Smučišče Prvine vabi
Smučišče Prvine leži nad Trojanami pri Čemšeniški planini, od Zagorja in Izlak je oddaljen samo 10 km.
Če je snega dovolj, smučišče obratuje vsak dan od 8.00 do 17.00. Imajo zelo ugodne cene smučarskih
vozovnic (od 7 do 12 €).
Smučišče ima eno progo, katere dolžina je 2 km. Proga po večini (razen najvišjega dela smučišča) ni tako
strma in je primerna tako za prve korake otrok na snegu kot tudi za tiste, ki odlično smučajo. Posebej
imajo urejeno tudi sankališče.
Več informacij na telefonu 040/359-190.

Policija opozarja - samozaščitna ravnanja
Trenutno na območju Policijske postaje Žalec in tudi na območju bližnjih policijskih postaj beležimo porast
kaznivih dejanj, predvsem vlomov v stanovanjske hiše in druge objekte. Policija ne more vedno sama uspešno
reševati kaznivih dejanj, zato pričakujemo sodelovanje z lokalno skupnostjo in tako z vašo pomočjo stopimo na
prste kriminalu.
Še bolje pa je, da do kaznivih dejanj sploh ne pride, kar pa lahko skupaj preprečimo s preventivnimi dejavnostmi.
Torej, kaj storiti, da zmanjšamo možnost, da smo sami oškodovanci kaznivega dejanja ali da je to naš sosed ali
drug občan?
Nekaj osnovnih navodil in nasvetov:
• zaklepajte stanovanjske prostore, vozila in druge objekte (npr. ključa ne puščajte na običajnem mestu - pod rožo ...);
• v primeru daljše odsotnosti od doma obvestite sosede, da so pozorni na dogajanje pri vas;
• hranite večje količine denarja na banki in vrednejše predmete v trezorjih;
• o premoženju, ki ga imate doma, ne razglašajte naokoli;
• torbice, denarnice ali drugih vrednejših predmetov ne puščajte na vidnem mestu v parkiranem vozilu;
• dobro premislite, preden spustite v stanovanje neznano osebo (prodajalca, osebo, ki opravlja ankete ...).
V vašem kraju smo z vami mi, policisti, ki se trudimo, da ne bi prihajalo do kriminala in ostalih deviantnih pojavov, zato se brez bojazni
obrnite na policista in mu zaupajte o kakršnem koli neobičajnem pojavu v vašem kraju. S tem ko bo policist preveril informacijo, bo
lahko z ukrepanjem preprečil kriminal ali raziskal kaznivo dejanje.
V kolikor veste, da je nekdo storil kaznivo dejanje, osebo prijavite policiji, saj ste pri naslednji storitvi kaznivega dejanja lahko sami žrtev
storilca (takšna oseba namreč nadaljuje s kaznivimi dejanji).
S skupnimi močmi stopimo kriminalu na prste in popazimo na svoje in sosedovo premoženje.
Telefonska številka PP Žalec: 03 713 47 00.
Roman OCVIRK, vodja policijskega okoliša
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NE SPREGLEJTE
KURJENJE KOMUNALNIH IN KMETIJSKIH ODPADKOV V NARAVI JE PREPOVEDANO

Zaradi vse večjega števila pritožb občanov vas ponovno obveščamo, da je kurjenje komunalnih in kmetijskih odpadkov (folija krmnih bal; prazne vreče cementa, apna, umetnih gnojil, kartonska embalaža; stara oblačila ...) in sploh
vsakršno kurjenje v naseljih STROGO PREPOVEDANO.
Vse te odpadke lahko vsako sredo (14.00-18.00) in soboto (8.00-12.00) odpeljete v Zbirni center Čeplje.
Pri kurjenju teh odpadkov, posebno folije, se v ozračje sprožajo zdravju in okolju zelo škodljivi plini. Ker se kljub prepovedi in dosedanjim obvestilom to še vedno dogaja, pozivamo krajane, naj kršitelje prijavijo na:
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje.
Vodja: Aleksander Bukanovsky
tel: 03/425 27 11, faks: 03/425 27 33, e-pošta: irsop.oe-ce@gov.si
JAVNO POVABILO
občanom in celotni zainteresirani javnosti
za sodelovanje v OBČINSKEM ODBORU RDEČEGA KRIŽA VRANSKO

Vse, ki ste pripravljeni svoj prosti čas nameniti humanitarni in dobrodelni dejavnosti, ste čuteči
do različnih stisk posameznikov in družin v našem okolju, vam ni vseeno, da OO RK Vransko
že nekaj časa ne deluje, zaradi česar je bila morda spregledana marsikatera nujna potreba, in ste
se prepoznali v tem povabilu, prosim, da svojo pripravljenost in namero za sodelovanje skupaj z
naslovom in osebnimi podatki sporočite do vključno 15. januarja 2013 na naslov Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko ali na uradni e-naslov občine Vransko obcina.vransko@vransko.si.
Po poteku roka po tem povabilu bo sklicana konstitutivna seja s ciljem priprave predlogov za
oblikovanje organov OO RK Vransko (skladno z Zakonom o Rdečem križu in Statutom OZ RK Žalec), brez katerih
občinski odbor RK Vransko ne more delovati.
župan Franc Sušnik
Obvestilo vsem občanom in uporabnikom javnih cest in javnih površin
Vse uporabnike javnih cest in javnih površin bi ponovno radi
spomnili na določila Odloka o občinskih cestah (Uradni list
RS, št. 97/09), ki prepoveduje nekatera dejanja, ki so nam postala že vsakdanja navada:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in
pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z
vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljena;
6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali
ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;
7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet;
8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drugi material
ali predmete;
9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete
ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaževati cesto;
12. puščati na cesto živali brez nadzora, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob
cesti napajališča za živali;
13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane,
da lahko poškodujejo cesto;
14. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
15. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1
m od ceste vzporedno z njo;
16. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
17. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
18. vlačiti po cesti predmete, ki lahko poškodujejo cestišče.
Prav tako morajo sosedje ob občinski cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škode.
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih
cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira
občinski inšpektor za ceste.
župan, Franc Sušnik

Vabimo vas, da z bralci delite svoje srečne dogodke (rojstva, obletnice, poroke ...),
ki jih bomo z veseljem objavili v naslednji številki Občinskega informatorja,
na e-poštni naslov: zkts.vransko@gmail.com
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IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE
MIKLAVŽEVANJE NA VRANSKEM
OBISK SV. MIKLAVŽA
Na predvečer svojega praznika je pridne otroke z Vranskega obiskal sveti Miklavž s svojim spremstvom, angeli,
pa tudi parklji niso manjkali. V farni cerkvi na Vranskem
ga je pričakala množica otrok s svojimi starši. Med njimi tudi sedem otrok iz Kruševca v Srbiji, ki so ravno v
tem času gostovali na Vranskem. Vesel je bil dobrih del,
ki so jih otroci delali skozi vse leto. Narisali so mu risbice, naučili so se pesmice in tudi na molitev niso pozabili. Najbolj pogumni so mu pesmi zapeli. Sveti Miklavž
je prinesel darila, ni pa prinesel nobene šibe, kar gotovo
nekaj pomeni. Otroci so mu obljubili, da bodo v bodoče
še bolj pridni in upajo, da jih bo drugo leto zopet obiskal
in obdaril.
UTRINKI IZ ŽUPNIJSKE KARITAS
Prostovoljci pomagajo tudi Miklavžu
V tednu Karitas, ki je potekal od 26. 11. do 2. 12. 2012,
so prostovoljci Župnijske Karitas Vransko izvedli dobrodelni delavnici izdelave adventnih venčkov. Delavnic
se je udeležilo 15 sodelavcev. Venčke so nato prodali in
del izkupička namenili za pomoči potrebne sokrajane,
del pa za Miklavževa darila. Tako je lahko sveti Miklavž
s svojim spremstvom obiskal in obdaril 89 oskrbovancev
Doma sv. Rafaela na Vranskem.

ADVENT
Advent je na poseben način čas pričakovanja, čas priprave na božič. Advent je čas, ko je prav, da se umirimo,
v sebi naredimo kakšen dober sklep, s katerim bomo
razveselili in obogatili tiste, ki jih srečujemo vsak dan. S
tem bomo poskrbeli, da bodo jasli, kjer se bo rodilo Božje
dete, bogato obložene z našimi dobrimi deli. V ta namen
smo župljani naredili in postavili adventni venec pred
farno cerkev, lučke na njem, ki se bodo prižigale vsak
teden po ena, pa nas opominjajo, kako hitro prihaja čas
rojstva Božjega deteta.
Rafko Novak

80 let
PGD LOČICA PRI VRANSKEM
Bliža se novo leto in s tem čas praznovanj.
Gasilci PGD LOČICA pa smo zavihali
rokave in začeli s pripravo praznovanja
80 let društva.
Praznovali bomo 18. 5. 2013.
Predvidoma ob 18h bo Florjanova maša,
ki jo bo daroval Izidor Pečovnik-Dori.
Po maši bo sledila velika vrtna veselica.
Gasilci pa vas prosimo, da nam
prisluhnete in pomagate ter si vzamete čas
in praznujete z nami.
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
KD Vrani Vransko
Članska ekipa Vranov tudi v
decembru uspešno nadaljuje
s predstavami v 3. SKL. Na
lestvici se trenutno nahajamo na 4. mestu, ki si ga delimo z ekipo Posavje Krško.
Ob ugodnem razporedu, ki
nas čaka v prihodnjih dveh
mesecih, pa si lahko obetamo
pridobiti še kakšno mesto.
Domače tekme potekajo ob
sobotah ob 19.00 uri v Športni
dvorani Vransko. Vabljeni na
ogled!
Pospešeno delujemo tudi na OŠ Vransko - Tabor, kjer
potekajo treningi košarke za vse učence in učenke. Trenutno jih pridno trenira okoli 30.
Termini treningov so naslednji:

MIKLAVŽEV TURNIR 2012 V ORGANIZACIJI
ŠD VRANSKO
»Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička?
Dobra volja je najbolja, to si piši za uho,
Mile jere, kisle cmere, z nami v štric ne pojdejo …«
To je pesem, ki smo jo kot uvod Miklavževega turnirja v
ženski odbojki skupaj zapele vse udeleženke. Čeprav smo se
prebudile v mrzlo, zasneženo sobotno jutro, se članice ŠD
Vransko nismo dale in zopet smo pripravile turnir, tako kot
se spodobi.
V Športni dvorani Vransko se nas je zbralo šest ekip: dve s
Koroške, iz Ljubljane, Celja, Braslovč in z Vranskega. Celje je
osvojilo prvo mesto, Braslovče drugo in Slovenj Gradec tretje
mesto. Domačinke smo kljub tridnevnim pripravam dosegle
peto mesto, vendar smo vseeno ohranile dobro voljo in željo
po nadaljevanju igranja odbojke.
Punce smo se tudi letos potrudile in naprosile sponzorje, da
smo pripravili za vse udeleženke praktične nagrade. Hvala
sponzorjem.

•

ponedeljek in sreda: 15.00-16.00 (učenci in učenke
od 1. do 4. razreda),

Z obilo veselja, igre, smeha, adrenalina, treme in dobre organizacije se že pripravljamo na Miklavžev turnir 2013.

•

ponedeljek, torek, sreda, petek: 14.45-16.00, ponedeljek in četrtek: 7.00-8.15 (učenci in učenke od 5.
do 9. razreda).

Športni pozdrav in srečno 2013
Vesna in ostale odbojkarice ŠD Vransko

Za več informacij glede treningov me lahko pokličete na
tel. 031 858 257 (Žan).
Košarkarsko društvo Vrani Vransko želi vsem bralcem
Informatorja vesele praznike in srečo v letu 2013.
Žan Ocvirk
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PRIREDITVE V JANUARJU:
•
•
•
•

torek, 8. januarja 2013, ob 10.30: Literarno druženje v Našem domu
petek, 11. januarja 2013, ob 17. uri: Otroci sveta - Afrika, potopis za otroke Andreje Rustja
petek, 11. januarja 2013, ob 19. uri: Življenje v samostanih štirih največjih svetovnih religij,
potopis Andreje Rustja
torek, 22. januarja 2013, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Pika Nogavička praznuje rojstni dan

V torek, 11. decembra, smo za naše najmlajše obiskovalce, ki Občinsko knjižnico Vransko pridno obiskujejo
skozi celo leto, organizirano v obliki bibliopedagoških
ur ali pa kot obiskovalci pravljičnih ur in ustvarjalnic,
povabili v dvorano Kulturnega doma Vransko, kjer
smo jim za novoletno darilo poklonili predstavo Pikin
rojstni dan v izvedbi priznanega igralca in pedagoga
Stena Vilarja ter igralke Lidije Sušnik.
Otroci v starosti od 3 do 8 let z vzgojiteljicami ter
razredničarkami 1. in 2. razreda so napolnili dvorano
ter navdušeno sodelovali v predstavi oz. "v pripravi zabave presenečenja za Pikin 7. rojstni dan". Piki smo podarili pesmico, ji spekli torto in z njo veselo praznovali.
Ogled predstave v dvorani kulturnega doma nam je
omogočil ZKTŠ Vransko, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

ZA ODRASLE:

KNJIŽNE NOVOSTI:

Partljič, T.: Moj ata, socialistični kulak
Day, S.: Predana
Maguire, E.: Čudoviti mrtvi, 1.- 4. del
Murakami, H.: 1Q84
Rowling, J. K.: Nadomestne volitve
ZA OTROKE
Paolini: Dediščina, 4. del
Lainšček, F.: Cicibanija
Od lintverna, slov. ljudska pravljica
Grafenauer, N.: Kekec in Pehta
Grafenauer, N.: Kekec in Prisank
Simoniti, B.: Močvirniki
Jus, M.: Mali šolski leksikon slov. jezika
Hrvatin, A.: Lepe punce lepo bruhajo
Muck, D.: Čudežna bolha Megi in zajček Branko
Muck, D.: Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli
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NOVOLETNO VOŠČILO
Med dvema besedama izberi tišjo.
Med besedo in molkom izberi poslušanje.
Med dvema knjigama izberi tisto, ki je bolj prašna.
Med zemljo in nebom izberi ptico.
Med dvema živalima izberi tisto, ki te bolj potrebuje.
Med dvema otrokoma izberi oba.
Med manjšim in večjim zlom ne izberi nobenega.
Med obupom in upanjem izberi upanje - težje ga boš
nosil!

Spoštovani obiskovalci naše knjižnice, naj nam
besede Borisa A. Novaka bodo vodilo v novem letu
vam želi kolektiv Medobčinske splošne knjižnice
Vransko.

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
DECEMBER 2012/JANUAR 2013
DATUM
24. 12.
18.00 in
23.00
25. 12.
17.00
27. 12.
10.00-12.00

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR
Mladinska folklorna
skupina Mihtin
Vransko

Žive jaslice
BOŽIČNA ZGODBA

Pod kostanji pred
gostiščem Slovan

BOŽIČNI POHOD NA ČRETO

Start pred občinsko stavbo

PD Vransko

SILVESTROVANJE ZA STANOVALCE NAŠEGA
DOMA

Zavod sv. Rafaela – Naš
dom

28. 12.
19.00

ČAROBNI BOŽIČ Z GLASBENO SKUPINO
M.J.A.V.

Cerkev sv. Mihaela
Vransko

Zavod sv. Rafaela –
Naš dom
Glasbena skupina
M.J.A.V.
KD Vransko

1. 1.
10.00

PONOVOLETNI TEK

Vindija/Mala Prekopa

Janko Vranič

5. 1.
19.00

BOŽIČNI KONCERT MePZ A CAPPELLA
PETROVČE Z GOSTI

Cerkev sv. Mihaela
Vransko

KD Vransko

8. 1.
10.30

LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

8. 1.
20.00

ZAČETEK PLESNEGA TEČAJA

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ Vransko

9. 1.
19.00

Pogovori o prebranem
ČITALNICA

Sejna soba v kulturnem
domu

Literarno društvo
LIvRA

10. 1.
16.00-17.00

NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA
LADKO KOROŠEC

Zavod sv. Rafaela – Naš
dom

Zavod sv. Rafaela –
Naš dom

11. 1.
17.00

Potopis za otroke Andreje Rustja
OTROCI SVETA – AFRIKA

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

11. 1.
19.00

Potopis Andreje Rustja
ŽIVLJENJE V SAMOSTANIH ŠTIRIH NAJVEČJIH
SVETOVNIH RELIGIJ

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

12. 1.

24. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN
GORE

OŠ Vransko – Tabor

OŠ Vransko – Tabor,
PD Vransko, Občina
Vransko

13. 1.
5.00

Smučanje
KATSCHBERG

Odhod izpred ŠD Vransko

ZKTŠ Vransko

19. 1.
19.00

Košarka
VRANI VRANSKO : POSAVJE KRŠKO

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko

19. 1.
19.30

Gledališki abonma
HEROJ LJUDSKIH MNOŽIC

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko

22. 1.
16.00-17.00

NASTOP OKTETA SV. MIHAEL

Zavod sv. Rafaela – Naš
dom

Zavod sv. Rafaela –
Naš dom

22. 1.
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica
Vransko

26. 1.
10.00

Otroški abonma in izven
JANČEK JEŽEK

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko

26. 1.
19.00

Košarka
VRANI VRANSKO : SLOVENSKE KONJICE

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko
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