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                        13. 8. 2008 

 

 
 
 

CENTER VARNE VOŽNJE 

KILOMETRI IZKUŠENJ. 

Spoštovani! 
 

Voznice in vozniki ga vsak dan bolj  

potrebujejo. Še več, neskromno lahko  

zapišemo, da ga potrebuje Slovenija. 

In zdaj je tu! 
 

Prvi tehnološko sodobno opremljen in  

po evropskih merilih zgrajen  

AMZS Center varne vožnje. 

 
Vabimo vas na slovesno otvoritev, ki bo  

v ponedeljek, 1. septembra 2008, ob 13. uri  

pred poslovno stavbo AMZS Centra varne vožnje na Vranskem. 

Slavnostni govornik bo predsednik Vlade gospod Janez Janša. 

Postregli vam bodo gasilci PGD Prekopa – Čeplje – Stopnik.  

Zabaval pa vas bo ansambel ˝ZAKA' PA NE˝. 
 
 

ŽUPAN 

Franc Sušnik 

 

      OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  4444  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko vas vabi na prireditve  
 
 

VRANSKI POLETNI VEČERI 2008 
 

 

sobota, 16. avgust 2008, ob 20. uri, cerkev sv. Martina v Prekopi v Šmartnem pri 
Podvrhu 
 

ZVOKI KITARE IN FLAVTE, duo Limonium 
Duo Limonium sestavljata Mladen Bucić – kitara in Ljiljana Kobal – flavta.  
Oba koncertirata solistično in v številnih komornih zasedbah ter poučujeta glasbo na glasbeni šoli. Duo 
je dobil ime po projektu, ki združuje glasbeno in likovno umetnost. Izbrana glasba (tudi avtorska) sledi 
temi rože oziroma cveta, dopolnjujejo pa jo risbe Ljiljane Kobal v tuš tehniki. Njun repertoar sestavljajo 
skladbe iz vseh glasbenih obdobij – od renesanse do sodobnih skladb za flavto in kitaro.  
Za poletni večer v Šmartnem se bosta še posebej potrudila z živahnim in zanimivim programom. 
 
VSTOPNINE NI 
 

sobota, 23. avgust 2008, ob 20.30, letni kino pod zvezdami za Vrtcem Vransko 
 
HERETIK, celovečerni slovenski film o življenju in delu Primoža Trubarja, s katerim se v sodelovanju s 
Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije pridružujemo nizu prireditev v počastitev 
500. obletnice rojstva očeta slovenske knjižne omike.  
Igrajo: Polde Bibič, Bernarda Oman, Stevo Žigon, Boris Juh, Ivo Ban, Stanko Potisk, Dare Ulaga, Jozef 
Bilous, Janez Albreht, Jurij Souček 
 
Pred tem bo ob 19. uri na velikem platnu v Kulturnem domu Vransko prikaz šestih kratkih filmov: 
Filmski obzornik september 1946, Filmski obzornik 18, 1947, Zeleno zlato, 1960, Občan Urban, leto 
1963, Kup sena in Ženski akt. Med drugim boste videli mladinsko kolonijo iz Vranskega na letovanju v 
Bohinju leta 1946, obujali spomine na hmeljarjenje ter se nasmejali ob hudomušnih filmih režiserja in 
igralca Jožeta Bevca. 
 

VSTOPNINE NI 
 

sobota, 30. avgust 2008, ob 20. uri, letni kino pod zvezdami za Vrtcem Vransko 
 
PETELINJI ZAJTRK, romantična komedija 
Ljubezenski film o malih ljudeh, v katerih tlijo velike strasti in sanje, se dogaja v Gornji Radgoni, kamor 
mladi avtomehanik Djuro pride za vajenca k mojstru Gaješu. V delavnico pot kmalu zanese lokalnega 
kriminalca Lepca in njegovo zapeljivo ženo Bronjo, ki hitro vname Djurovo srce. Na srečo Gajaš ne opazi 
teh čustev, saj ima oči le še za hrvaško pevko Severino, ki jo časti kot boginjo. Napetost preseže točko 
vrelišča, ko Lepec Gajašu obljubi, da ga bo spoznal s Severino, kar usodno vpliva tudi na ljubezen med 
Djurom in Bronjo. 
Igrajo: Primož Bezjak, Vlado Novak, Pia Zemljič, Dario Varga, Janez Škof, Severina Vučković, Davor 
Janjić, Miloš Battelino 
V primeru slabega vremena bosta filma predvajana v Kulturnem domu Vransko. 
 

VSTOPNINE NI 
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DATUM IN RAZPORED ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV  
IZ GOSPODINJSTEV OBČINE VRANSKO - JESEN 2008 

 

Družba za ravnanje z odpadki Simbio, 
d. o. o., bo tudi letos zbirala nevarne 
odpadke iz gospodinjstev. Ker nevarni 
odpadki zahtevajo posebno 
obravnavo, bomo na več lokacijah v 
Savinjski regiji postavili premični 
zabojnik s strokovno usposobljeno 
ekipo, ki bo prevzela odpadke iz 
gospodinjstev.  

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov se bo tako 
začela v ponedeljek, 1. septembra 2008, v Loki 
pri Žusmu, Gorici pri Slivnici in Prevorju ter se 
končala v Žalcu v petek, 24. oktobra. Natančne 
lokacije in ure, ko je možno oddati odpadke, so 
razvidne iz tabele. 

 

 

 
 
 

 
 

ZAKAJ MORAMO NEVARNE ODPADKE ZBIRATI 
POSEBEJ? 
Nevarne odpadke po veljavnih predpisih ni 
dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi 
komunalnimi odpadki. Takšni odpadki, 
pomešani z drugimi ostanki odpadkov na 
odlagališču, razpadajo in nevarne snovi lahko 
pronicajo do podtalnice oziroma do virov pitne 
vode. Sicer predstavljajo glede na količino le 
majhen delež celotnih odpadkov, lahko pa 
okolju prizadenejo hudo škodo, ker so strupeni, 
nekateri pa težko razgradljivi. Spomnimo se 
mnogih dogodkov v preteklosti. Samo liter 
odpadnega olja ali manjša količina škropiv lahko 
povzroči pravo katastrofo. 
 
V družbi za ravnanje z odpadki SIMBIO (ki se je 
prej imenovala Javne naprave) se v skladu z 
našim sloganom V SIMBIOZI Z OKOLJEM toliko 
bolj trudimo na različne načine osveščati 
gospodinjstva in občane, da ločujejo tudi 
nevarne odpadke.  
V ta namen smo letos  natisnili več kot 40.000 
obvestil z datumi in lokacijami zabojnika za 
zbiranja nevarnih odpadkov in verjamemo, da 
bomo tako skupaj z vam zbrali čim večjo 
količino nevarnih odpadkov.  
 
mag. Marko Zidanšek, direktor  

DATUM URA OBČINA LOKACIJA 

Četrtek, 
16. 10. 

   
10.30 – 12.30 Vransko Zbirni center Vransko – Tabor 
13.30 – 15.30 Vransko Zbirni center Vransko – Tabor  

   
Sobota, 
18. 10. 

9 – 12 Vransko Zbirni center Vransko – Tabor  

 
Prevzem nevarnih odpadkov je za povzročitelje – gospodinjstva brezplačen. Z udeležbo na akcijah 
boste pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja okolja. 

 

NEVARNI ODPADKI: stare baterije in 

akumulatorji, zdravila in kozmetika, 

uporabljeno jedilno in motorno olje, 

zavržena računalniška oprema, kartuše, 

tonerji, čistila, barve, laki, razpršila, 

redčila, lepila, škropiva itd. 
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Občinska knjižnica Vransko 
 

|torek in petek 12-18, sobota 8-12| 
|tel.: 03 703 12 80 | 

|e-mail: skvransko@zal.sik.si | 

 

NOVOSTI 
 

ODRASLI OTROCI 

VODNIK PO PARTIZANSKIH POTEH 
SVETO PISMO 
ESEJ NA MATURI 2009 
T. Pavček. PAVČEK. DOC 
V. Möderndorfer: KINO DOM 
A. Matunović: TITOVA SOVLADARICA 
T. Pavček: SAME PESMI O LJUBEZNI 
A. Camilleri: TAT MALIC 
J. Pascarl: BILA SEM PRINCESA 
A. Christie: PO POGREBU 
A. Christie:  NEMA PRIČA 
D. Mitchell: TUJE PERO 
S. Brook: DUNAJ 
A. Tillier: PARIZ 
LAŠKO 
J. Colnarič: VINOGRADNIŠTVO 
K. H. Gunther: POLETJE Z DANICO 
J. L. Brom: OKO NOČI 
A. D. Hernandez: SANGAMA 
J. Hopkins: ELVIS 1, 2 (biografija) 
R. Chabbert: BENEČANSKE LJUBEZNI 
R. Chabbert: TIGROVA SMRT 

K. Chapman: KRALJICA PLESA 
K. Chapman: SMRDLJIVI SLINKO 
K. Chapman: MRZLO JUTRO 
K. Chapman: POKAŽI, KAJ ZNAŠ 
K. Chapman: FIFI NAREDI USLUGO  
K. Chapman: CVETLIČNIŠKA MAVRICA 
SPOMINČICA SE NI SPOMNILA 
NODI -Nodi zgradi raketo 
           - Škrata na nebu 
           - Škratova ura 
           - Mestna parada 
           - Sredinski kegelj 
           - Sivi dan v mestu 
           - Izgubljeni piščanček 
           - Zemljevid zaklada 
 

 

 
Spoštovani bralci, 
 
počitnice so se prevesile v drugo polovico in nezadržno se približuje njihov konec. Bliža pa se tudi konec 
počitniških dejavnosti za otroke v Občinski knjižnici Vransko. Ostala nam je le še ena delavnica, in sicer 
maraton risank, ki bo v torek, 19. 8. 2008, ob 10. uri v Občinski knjižnici Vransko. Dosedanje delavnice 
so bile dobro obiskane, nastalo je veliko lepih izdelkov (slike, ogrlice, …), otroci so sestavljali nove 
uganke, verze, skratka torkove dopoldneve so preživljali zanimivo in v družbi vrstnikov. 
 
Želimo vam lep preostanek počitnic. 
 
 
 

Občinska knjižnica Vransko 
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 OBČINA VRANSKO – OBČINSKA UPRAVA 

Vransko 59, 3305 VRANSKO 

Tel:  03 703 28 00, Fax: 03 703 28 16, E-mail: obcina.vransko@vransko.si 

Vransko, 13. 8. 2008 
Številka: 602-01/2008-05 
 

 

 

OBVESTILO STARŠEM OTROK, KI IMAJO OTROKE VKLJUČENE V VRTEC 
 
 
 
Spoštovani starši! 
 
V Uradnem listu RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih.  
Novela vsebuje nekaj novosti, za starše pa je najpomembnejša oprostitev plačila staršev za drugega 
in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec. 
 
Starši, ki že imajo vključene otroke v vrtec, bodo avtomatično upravičeni do brezplačnega vrtca na 
podlagi že izdanih odločb. 
 
Starši, ki imajo starejšega otroka že vključenega v vrtec in bodo s 1. septembrom 2008 oziroma 
kasneje v vrtec vključili še mlajšega otroka,  pa morajo vložiti vlogo za oprostitev plačila vrtca za 
drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec do 31. avgusta 2008. 
Vloga je dostopna v Vrtcu Vransko, na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport in na državnem 
portalu E-uprava. 
 
Vlogo lahko oddate v Vrtcu Vransko in na Občini Vransko, ali jo pošljete po pošti. 
 
Staršem, ki NE BODO oddali vlogo za oprostitev plačila, pravica do brezplačnega vrtca NE BO 
PRIZNANA. 
 
Za vse informacije se obrnite na višjo svetovalko Suzano Felicijan Bratož, pisarna Občine Vransko za 
družbene dejavnosti v Športni dvorani Vransko, Vransko 23, tel. 03 703 12 11,  
e-pošta: suzana.felicijan@vransko.si. 
 
 
 
Pripravila: 
Suzana Felicijan Bratož      ŽUPAN 
Višja svetovalka II       Franc Sušnik 
 
 
 
  

 


