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RAZVOJ KMETIJSTVA in PODEŽELJA V OBČINI VRANSKO 

 

 

 

                  
                 7. 2. 2008 

       
 
 

Občina Vransko v letu 2008 za pospeševanje razvoja kmetijstva namenja znatna finančna sredstva. Predlagam, da 
se sredstva v planirani višini 80.000 EUR namenijo za subvencioniranje razpisne dokumentacije.   
V okviru različnih stebrov kmetijske politike, predvsem za program razvoja podeželja, se bo v prihodnje možno 
potegovati za investicijski in razvojni denar države in Evropske unije. Za uspešno prijavo na razpis pa je nujno 
potrebna kvalitetno pripravljena dokumentacija in namen občine je, da s subvencioniranjem to zagotovi.  
   

V ta namen Občina Vransko organizira predavanje, ki bo  
v četrtek, 14. februarja 2008 v Kulturnem domu Vransko, s pričetkom ob 9. uri. 

 

Na predavanju bodo strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice predstavili programe in možnosti pridobivanja 
finančnih sredstev. 

  Lepo vabljeni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spoštovani! 
V jesenskem času je bilo na LD Vransko podanih več prijav za škode na travnikih, ki so jo povzročili divji prašiči. 
Lastnike oškodovanih površin naprošamo, da škode ponovno prijavijo na naslov LD Vransko, p. p. 11, 3305 Vransko. 
Vse prijavljene primere bomo poskušali takoj, ko bo vreme dopuščalo oceniti in z lastniki doseči ustrezen dogovor. 
 

Lovski pozdrav! 
       Za UO LD Vransko, tajnik Florijan Rojnik 

 

 
VIBA, d. o. o.  
Čeplje 50, 3305 VRANSKO  
Zaposli: 

• DELAVCA NA ZUNANJEM SKLADIŠČU, končana osnovna šola 
• ČISTILKO (honorarno) 1 x tedensko čiščenje 

Več informacij na telefonski številki 03 70 33 500 ali 041 624 060.  
Tel.:  03 70 33 515, Faks: 03 70 33 511, GSM: 041 624 060, e-mail: rajko.gubensek@viba.si, Website: www.viba.si  
 
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 
Marca 2008 bomo v Občinski knjižnici Vransko za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu zaposlili 
osebo za krajši delovni čas, in sicer 20 ur tedensko, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima 7. raven izobrazbe, 
- ima opravljen strokovni izpit z nazivom bibliotekar, 
- ima najmanj eno leto delovnih izkušenj v knjižničarstvu, 
- zna aktivno vsaj en svetovni jezik, 
- zna aktivno delati v sistemu Cobiss 
- ima organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 

Prijave z ustreznimi dokazili sprejemamo do 16. februarja 2008 na naslov:  Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec, s pripisom "za razpis na prosto delovno mesto". 
         

 
 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  3388  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 21. 1. 2008, ob 20. uri v 
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Anica Medvešek, Ivan Bervar, Andrej 
Semprimožnik, Maja Jerman in  Vladimir  Reberšek, Marjan Pečovnik, Aleš Roman in  Franc Remic  
- ostali prisotni: OU: Jadranka Kramar,  Aleksandra Kumer, Rosita Papinutti in Marija Jerman. 
- Nadzorni odbor: Marija Jug, Janez Lencl, Peter Praprotnik; 
- OŠ Vransko – Tabor: ravnateljica Majda Pikl 
- Sredstva javnega obveščanja: TV Celje in VTV Velenje. 
    

Zaradi zadržanosti župana je sejo otvoril  podžupan Andrej Semprimožnik, ki uvodoma  pozdravi vse, ki so se odzvali 
povabilu in ugotovi, da je  od skupaj 11 članov občinskega  sveta  ob 20. uri  prisotnih 11 članov,  zato je seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda: 
Podžupan prebere predlog DR ter ga posreduje v obravnavo.  
K razpravi se ne priglasi nihče, zato podžupan predlaga glasovanje za sprejem dnevnega reda: 11 glasov ZA. 
 

Sklep št. 181: 
Ugotovi se, da je bil soglasno sprejet naslednji 
DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 17. 12. 2007 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008 - 1. obravnava  
4. Razno 
 

Ad1: Na predložen zapisnik  7. redne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h glasovanju za potrditev 
zapisnikov v predloženem besedilu: 11 glasov ZA. 
 

Sklep št. 182: Potrdi se zapisnik 7. redne seje z dne 17. 12.  2007 v predloženem besedilu. 
 

Ad. 2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Vprašanja in pobude: 

1. Vladimir Rančigaj: 
 nujno je zahtevati od Elektra, da uredi  nekvalitetno dobavo električne energije za gospodinjstva v naselju Stopnik 
(Jevše) 
 obvestiti Direkcijo za ceste, da je most v Brodeh potreben urgentne sanacije; 
Odgovor poda župan, ki se je že medtem udeležil seje: 

1. zemeljska del v trgu Vransko bo Elektro in Telekom zaključil do 15.3.2008,izdano je gradbeno dovoljenje, nato  
se pristopi k izgradnji transformatorja; v sklopu trga pa bodo do takrat opravljena dodatna dela ureditve 
nizkonapetostnega omrežja-vgradnja v tla (kot je določeno z veljavnimi predpisi). 
Tako je predvideno, da bi najkasneje do občinskega praznika v maju 2008 bila opravljena tudi preplastitvena 
dela v trgu Vransko; 

2. sanacija mostu je vključena v načrte razvojnih programov Direkcije; 
 

Ad3: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008: 
Podrobno obrazložitev predloga proračuna poda podžupan in predlaga občinskemu svetu združitev obravnave osnutka 
in 1. predloga z razlogom čimprejšnjega sprejema proračuna, zaradi nujnosti ureditve financiranja investicije VŠD 
Vransko. Predlaga naslednji postopek: 

- predstavitev odloka 
- obravnava in sprejem v 1. branju 
- posredovanje odloka v javno obravnavo do 4.2.2008. 

Nato odpre razpravo. K besedi se priglasi ravnateljica ga. Majda Pikl, ki pove, da bodo morebitne pripombe posredovali 
v času JO, saj rezultatov poslovanja za leto 2007  v tem trenutku še nimajo. Jasno je samo, da poslovanje OE vrtec 
Vransko negativno, po opravljeni primerjavi cen pa ima vrtec Vransko daleč najnižjo ekonomsko ceno predvsem za 1. 
starostno obdobje. 
 

Na ponoven poziv k razpravi se ne odzove nihče, zato župan razpravo zaključi in predlaga glasovanje o predlogih 
sklepov kot sledi: 

- za združitev postopka obravnave in sprejema (osnutek in predlog) ter sprejem v 1. branju: 11 glasov ZA; 
- za posredovanje v javno obravnavo na krajevno običajen način do 4.2.2008 do 12. ure: 11 glasov ZA. 

 

Sklep št. 183: Občinski svet je soglaša z združitvijo postopka obravnave osnutka in predloga Odloka o 
proračunu  Občine Vransko za leto 2008 v predloženem besedilu. 
 

Sklep št. 184: Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008 se posreduje v javno obravnavo na 
krajevno običajen način do vključno 4. 2. 2008, do 12. ure. 
 

Ad4: Razno: 
4.1. Občinski svet se seznani s pritožbo Ivana Štrajherja, Ločica 13, 3305 Vransko na sprejet sklep o 
       razveljavitvi javnega razpisa za pomoči v kmetijstvu za leto 2007, o pritožbi pa ne odloča. 
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Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 

Zapisala:         ŽUPAN 
Jadranka Kramar        Franc Sušnik, l. r.  
 
 

ZAPISNIK 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 4. februarja 2008 ob 20. uri v 
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
 

Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Emil Jelen, Anica Medvešek, Andrej Semprimožnik, 
  Maja Jerman, Vladimir   Reberšek, Marjan Pečovnik, Aleš Roman, Franc Remic in Ivan Bervar; 
- ostali prisotni: OU: Jadranka Kramar  in Marija Jerman 
- Nadzorni odbor: Marija Jug, Janez Lencl, Peter Praprotnik; 
- Sredstva javnega obveščanja: Tone Tavčar 
Župan uvodoma  pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je  od skupaj 11 članov občinskega  sveta  ob 20. 
uri  prisotnih 9 članov,  zato je seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda: 
Župan nato svetnike seznani, da umika 5. točko predlaganega dnevnega reda : Obravnava predloga spremembe cen 
DOLB Vransko ter umik utemelji s pridobljenim mnenjem pristojnega ministrstva in obenem predlaga, da se namesto 
prejšnje 5. točke na dnevni red uvrsti nova točka 5 kot sledi: Sklep o predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih 
obveznosti iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah in javnih skladih. 
Povpraša, ali želi kdo o predlogu razpravljati. K razpravi se ne priglasi nihče. 
Nato povpraša, ali želi kdo razpravljati o dnevnem redu kot celoti. Ker nihče ne želi razpravljati župan predlaga 
glasovanje o predlogih: 

1. za umik točke 5: Obravnava predloga spremembe cen DOLB Vransko: 9 glasov ZA; 0 proti 
2. za uvrstitev na DR nove točke 5: Sklep o predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz 

naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah in javnih skladih: glasovanje 10 glasov  ZA; 0 proti 
3. za sprejem dnevnega reda kot celote: 10 glasov ZA; 0 proti. 

 

Sklep št. 185: Potrdi se umik prvotno predlagane točke 5 dnevnega reda: Obravnava predloga spremembe cen DOLB 
Vransko. 
 

Sklep št. 186: Občinski svet soglaša, da se namesto umaknjene točke dnevnega reda uvrsti nova 5. točka :Sklep o 
predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah in javnih 
skladih. 
 

Sklep št. 187: Soglasno se sprejme naslednji  
DNEVNI RED: 
5. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 21.1.2008 
6. Pobude in vprašanja svetnikov 
7. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008 -2. obravnava  
8. Premoženjsko-pravne zadeve 
9. Sklep o predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih kreditov pri 

poslovnih bankah in javnih skladih. 
10. Tekoče zadeve: 
6.1.1. obravnava pritožbe skupine občanov  Brode -Tržca pred hrupom iz avtoceste 
6.1.2. obravnava pritožbe skupine občanov Brode-Tržca pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem 
          zaradi izgradnje poligona varne vožnje Čeplje 
6.2.     obravnava zahteve skupine občanov Čepelj  za ureditev ustreznih dostopov do kmetijskih površin 

    (gozdnih poti) v Krtni po izgradnji ceste do poligona vrane vožnje 
7. Razno 
 

Ad1: Pregled in realizacijo sklepov po zapisniku 8. redne seje poda ga. Kramar. Na predložen zapisnik  8. redne seje 
svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h glasovanju za potrditev zapisnika v predloženem besedilu: 11 glasov ZA. 
Sklep št. 188:  Potrdi se zapisnik 8. redne seje z dne 21.1.2008 v predloženem besedilu. 
 

Ad. 2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Ni bilo vloženih pobud in tudi ne postavljenih vprašanj.  
 

Ad3: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008: 
Uvodno obrazložitev poda župan , ki pove, da v času javne obravnave do vključno 4.2.08 na predlog proračuna 2008 ni 
bilo vloženih pripomb s strani zunanjih uporabnikov, vsebuje pa predlog odloka za 2. branje v obliki čistopisa določene 
spremembe v smislu dodatne členitve, poimenovanja ali preimenovanja podprogramov, proračunskih postavk in 
odpiranje določenih novih kontov  zaradi kasneje prejetih navodil pristojnega ministrstva ter uskladitev s predloženimi  
čistopisi letnih programov nepremičnega premoženja občine in letnega finančnega načrta, ki so priloge proračunu. 
Podrobne obrazložitve sprememb in notranjih prerazporeditev so podane v obrazložitvi splošnega in posebnega dela 
proračuna ter posameznih prilogah oz. gradivu, ki je predmet obravnave. Predlog proračuna je bil dne 30.1.2008 
obravnavan tudi na skupni seji pristojnih delovnih teles občinskega sveta (odborih) , ki so podali pozitivno mnenje k 
predlogu, zato občinskemu svetu predlaga sprejem odloka v predloženem besedilu. 
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V nadaljevanju računovodja gdč. Slatinšek poda  podrobno obrazložitev proračunskih prihodkov in odhodkov ter 
sprememb. 
Svetniki nato opravijo 2. branje predloga odloka. 
Za tem župan odpre razpravo. Ker nihče ne želi razpravljati župan razpravo zaključi in predlaga glasovanje o predlogu 
sklepa kot sledi: 

- Sprejme in potrdi se Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008  z upoštevanjem predloženih sprememb 
in dopolnitev ter po priloženih prilogah: 11 glasov ZA; 

 

Sklep št. 189: Soglasno se sprejme Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008 z upoštevanjem 
predloženih sprememb in dopolnitev ter priloženih prilogah. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 

Ad4: Premoženjsko-pravne zadeve: 
Obrazložitev predloženih treh pravnih poslov poda župan. Pove, da je  predloge obravnaval dne 30.1.2008 tudi pristojni 
odbor ter podal pozitivno mnenje, zato občinskemu svetu predlaga sprejem sklepov v predloženem besedilu. Nato 
povpraša, ali želi kdo razpravljati. K besedi se ne priglasi nihče, zato župan predlaga glasovanje za vsak predlog sklepa 
posamično ter obenem še opozori, da je za sprejem po poslovniških določilih potrebna 2/3 večina.  
Sledi glasovanje: 

- za sprejem 1. predloga sklepa: 11 glasov ZA 
- za sprejem 2. predloga sklepa: 11 glasov ZA 
- za sprejem 3. predloga sklepa: 11 glasov ZA 
 

Sklep št. 190: Občinski svet soglaša in sprejema sklep o pričetku postopka in izvedbi menjave stavbnih 
zemljišč z menjalno pogodbo po priloženi parcelaciji v izmeri 521 m2 med Občino Vransko in Brglez Romanom, 
Velika Pirešica 5 d, 3310 Žalec, po ocenjeni vrednosti sodnega cenilca ter vzpostavitvi javnega dobra na 
pridobljenih zemljiščih. 
 

Sklep št. 191: Prične se postopek in odobri odprodaja parc. 2645/2, k. o. Prekopa, last Občine Vransko  v 
površini 151m2, Energetiki Vransko, Vransko 66 a, 3305 Vransko, zaradi ureditve nove dovozne ceste do 
poligona varne vožnje,  po ocenjeni vrednosti sodnega cenilca  in sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra na tej 
parceli. 
 

Sklep št. 192: Občinski svet soglaša s podpisom predloženih predpogodb za odkup kmetijskih zemljišč last 
Arh, Blatnik, Ucovnik in Toman, parc. št. 341/1-del, 341/3-del, 779/1, 779/2 in 779/3, vse del, vse k. o. Jeronim, za 
potrebe ureditve dela LC 490 112 (ovinek Vologa), po vrednosti določeni v predpogodbah. 
 

Ad5: Sklep o predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih kreditov pri 
poslovnih bankah in javnih skladih: 
 

Župan dodatno obrazloži predlog sklepa, sprejem katerega je potreben v postopku pridobitve predhodnega soglasja 
pristojnega ministrstva k zadolževanju v letu 2008, predvidenim z odlokom o proračunu občine za leto 2008 ter odpre 
razpravo. K razpravi se ne  priglasi nihče. Zato župan poda predlog sklepa na glasovanje: 11 glasov ZA. 
 

Sklep št. 193: Soglasno se sprejeme sklep o predčasnem poplačilu kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti 
občine iz naslova najetih kreditov pri poslovnih bankah in javnih skladih. 
 

Ad6: Tekoče zadeve: 
Župan najprej predlaga, da svetniki potrdijo spremembo oz. dopolnitev poimenovanja oz. navedbe  tč. 6.1 in ustrezno 
preštevilčenje zadev v  6.1.1 in 6.1.2. in 6.2. Predlog obrazloži z dejstvom, da je pritožbo vložila skupina občanov s 
prvopodpisanim Juretom Ocvirkom, pri pripravi predloga sklepov pa je v številčenju prišlo do napake. 
Na predlog ni bilo pripomb, zato je bil predlog dan na glasovanje za potrditev: 11 glasov ZA 
 

Sklep št. 194: Potrdi se ustrezen popravek poimenovanja oziroma navedbe in preštevilčenja predlaganih točk 
6.1.1., 6.1.2.. 
 

V nadaljevanju so svetniki so obravnavali naslednje pritožbe 
6.1.1. pritožbo skupine občanov  Brode -Tržca pred hrupom iz avtoceste: 
- župan svetnike seznani s posredovanjem pritožbe družbi DARS d.d. ter prejemom njihovega odgovora z dne 
28.12.2007 (priloga gradivu), v katerem nas seznanjajo, da so v mesecih november in december 2007 izvedli zasaditev 
manjkajočih rastlin na odseku CP Vransko-vzhodni portal Ločica in sicer 3725 sadik, nadzor pa je izvajal  g. Pešec 
(DDC Ljubljana); Obrazloži tudi predhodne aktivnosti občine Vransko  po tem vprašanju in pove, da smo ugotovili 
odstopanja glede na veljaven projekt izvedenih del zasaditve in ozelenitve ob trasi AC, (javna obravnava je bila v 
Gomilskem, projekt pa je potrdil še takratni občinski svet občine Žalec) ter zahtevali dosledno izpolnitev veljavnega 
projekta, saj je zasaditev sicer bila izvedena, vendar le delno, pa še te rastline so bile uničene zaradi prekomerne in 
nepazljive košnje ob AC. 
Po razpravi so svetniki z glasovanjem: 11 glasov ZA odločili kot sledi: 
 

Sklep št. 195: Občinski svet se je seznanil z vloženo pritožbo skupine občanov Brode-Tržca z dne 24. 11. 2007 v 
zvezi z zaščito pred hrupom iz avtoceste in podpira njihove upravičene zahteve. 
 

6.1.2. pritožbo skupine občanov Brode-Tržca pred hrupom in svetlobnim onesnaženjem 
          zaradi izgradnje poligona varne vožnje Čeplje: 
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- dodatno obrazložitev poda župan v kateri pove, da je bila zahteva skupine občanov, v kateri izražajo skrb zaradi 
dodatnega hrupa in svetlobnega onesnaženja ob in po izgradnji poligona varne vožnje posredovana investitorju AMZS. 
Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA 
Sklep št. 196: Občinski svet  se je seznanil s pritožbo skupine občanov Brode-Tržca z dne 24. 11. 2007 glede 
zaščite pred  hrupom in svetlobno osvetlitvijo  na območju Poligon varne vožnje Čeplje in podpira upravičene 
zahteve občanov. 
 

6.2. obravnava zahteve skupine občanov Čepelj  za ureditev ustreznih dostopov do kmetijskih površin (gozdnih poti) v 
Krtni po izgradnji ceste do poligona varne vožnje 

- v razpravi je bilo povedano, da je obveznost za ureditev nadomestnih poti jasno naložena investitorju, to je AMZS in 
izhaja iz 14. člena veljavnega odloka o parku tehnične kulture-poligon varne vožnje in izdanih gradbenih dovoljenj; 
Glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA 
 

Sklep št. 197: Občinski svet se je seznanil z zahtevo skupine občanov Čepelj  z dne 25. 1. 2008 za ustrezno 
ureditev gozdnih poti v predelu Krtne ter odgovorom župana z dne 28. 1. 2008 pod štev. 0321/02-2008-FS ter 
podpira upravičene zahteve skupine občanov. 
 

Ad7: Razno: 
Svetniki se seznanijo z: 
1. vsebino dopisov MNZ, Policije, Policijske postaje Žalec z dne 29.1.2008, posredovanih Direkciji za ceste     Republike 
Slovenije v zvezi s problematiko regionalne ceste R447 v kraju Čeplje in problematiko regionalne ceste R447 v kraju 
Ločica pri Vranskem, 
2. zapisnikom Nadzornega odbora  z dne 29.1.2008, 
3. poročilom RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 21.1.2008 o odstrelu divjega prašiča v Lovski 
družini Vransko, 
4. predlogom župana za poimenovanje poligona varne vožnje po Janezu Puhu in postavitvijo doprsnega kipa Janezu 
Puhu na poligonu: 
Obrazložitev predloga: 

- takšno poimenovanje je že bilo v predlogu odloka 
- poimenovanje bi po definiciji Zgodovinskega arhiva Ptuj moralo biti dvojezično: Janez Puh-Johann Puch 
- Janez Puh v Republiki Sloveniji kljub dejstvu, da je velikan na področju tehnike še nima doprsnega spomenika 

ali druge ustrezne obeležitve, 
Svetniki so po obravnavi predloga z glasovanjem: 11 glasov ZA sprejeli 
 

Sklep št. 198: Občinski svet podpira predlog za poimenovanje poligona varne vožnje po Janezu Puhu in 
postavitvi doprsnega kipa Janeza Puha na poligonu varne vožnje Čeplje.  Sklep z obrazložitvijo se posreduje 
investitorju AMZS s prošnjo za upoštevanje predloga. 
 

Ostalo: 
- župan se zahvaljuje vsem, ki ste sodelovali pri pripravi, izvedbi  ali na samem Karnevalu Vransko; 
- povabi vse, da se udeležijo proslave ob kulturnem prazniku, ki bo dne 9. 2. 2008 v Kulturnem domu Vransko s 

kratkim programom in razstavo v občinski knjižnici 
- se zahvali vsem, ki so se tako številčno odzvali povabilu na koncert ob 85 letnici Radota Kapusa, ki je bil v 

nedeljo v Kulturnem domu Vransko. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.15.. 
 

Zapisala:         ŽUPAN 
Jadranka Kramar        Franc Sušnik, l. r.  
 

 

  

NOVO!!!            NOVO!!!!         NOVO!!!         NOVO!!!! 

»Naj bo rojstni dan vašega otroka malce drugačen« 
V Športni dvorani Vransko organiziramo ŠPORTNE ROJSTNE DNEVE. 

Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka vsako leto 
pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša kot tista lanska. Dovolite nam, da vam priskočimo na 

pomoč s »športno žurko« za rojstni dan! 
Ekipa animatorjev bo za vašega slavljenca in vse prijatelje pripravila športno obarvano zabavo, vam pa 

omogočila, da boste tudi na ta dan brez skrbi. 
Prijave in informacije:  Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 03 703 12 10, 041 238 749,  

suzana.blatnik@siol.net 
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Občinska knjižnica Vransko 
 

          | torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 | 
              | tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si | 
                  

Spoštovani,  
s 1. februarjem bo Občinska knjižnica Vransko odprta še več ur. Obiščete nas lahko vsak torek in petek od 12. do 
18. ure ter vsako soboto od 8. do 12. ure.  
Vabimo vas, da izkoristite možnosti, ki jih knjižnica stalno ponuja: brezplačna uporaba interneta, pester izbor 
serijskih publikacij, izposoja aktualnega knjižnega in neknjižnega gradiva ...  
Od 9. februarja dalje pa si lahko ogledate razstavo razglednic in drugega slikovnega gradiva o Vranskem in 
njegovih prebivalcih v preteklosti. Ob tej priložnosti vas vabimo, da tudi vi pregledate stare albume, škatle ... in 
nam gradivo o naši skupni preteklosti posodite ali podarite, kjer ga bomo hranili za naše zanamce. 
 

NOVOSTI:  

        ****************************************************************************** 
Zimski pozdrav še iz Športnega društva Vransko 

Še vedno smo na sceni! Vabimo vas, k aktivni športni rekreaciji. V zimskih počitnicah bomo imeli športno 
druženje za otroke. Članarina za leto 2008 znaša 10 € za polnoletne in simboličnih 1 € za mladoletne. 
Torej vabljeni. Lep pozdrav novim in starim članom. 
Informacije: 031 283 113 – Vesna 
Program Športnega društva Vransko za leto 2008 
 

Datum Športni dogodek Opis Izvajalec 
26. 2. 
27. 2. 

OLIMPIJADA MLADIH v času 
zimskih počitnic 

V športni dvorani bodo med 10 in 12. uro organizirane 
športno-družabne aktivnosti v naslednjih panogah: 
   - namizni tenis 
   - badminton 
   - metanje na koš 
   - ciljanje v prečko 

Pider Vesna 

19. 4. RAFTING NA SOČI Preizkusili bomo adrenalinski spust z rafti po brzicah Soče Suzana Blatnik 

24. 5. TURNIR V ŽENSKI ODBOJKI Ženski turnir v dvoranski odbojki v športni dvorani Vrana Metka Vodovnik 

31. 5. PAINTBALL Športno-zabavno tekmovanje v paintballu na poligonu v 
Čepljah  

Darko Kramar 

21. 6. ODBOJKA NA MIVKI - pari Tradicionalni turnir parov v odbojki na mivki - Jakovdol Zvonko Kapus 

        Ažman, R.: Depra 
  Barčica – slovenske ljudske pesmi za otroke 
  Beliveau, R.: S hrano proti raku 
  Bogataj, J.: Okusiti Slovenijo 
  Byrne, R.: Skrivnost 
  Carrington, N.: Mojster za skoraj vse 
  Fallaci, O.: Moč razuma 
  Ferluga, P.: Škrobek kuha 
  Fritzsche, R.: Hrčki 
  Gala, A.: Turška strast 
  Gutjahr, A.: Akvarijske ribe 
  Higgins C., M.: Deklici v modrem 
  Jud, A.: Enron 
  Koncut-K., H.: Enciklopedija rekordov 
  Lainšček, F.: Ne bodi kot drugi 
  Niemann, H.: Papige skobčevke 

 

Novak, B. in drugi: Osebni pravni svetovalec 
Rebić, A. (gl. ur.): Splošni religijski leksikon 
Ritberger, C.: Kakšne barve je vaša osebnost? 
Slovenske ljudske pravljice 
Slovenski skladatelji v portretih Saše Šantla 
Steel, D.: Hiša 
Strunz, U.: Minerali 
Suhodolčan, P.: Doktor za osle 
Šelih, A. (ur.): Pozabljena polovica – portreti žensk 19. in 20 st. 
Varjačič, B.: Prvič v vrtec 
Vidmar, J.: Nimaš pojma 
Wegler, M.: Pritlikavi kunci 
Zago, R.: Raka lahko ozdravimo 
Žebovec, M.: Slovenski književniki rojeni od leta 1920  do 1929  
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5. 7. TURNIR V ODBOJKI NA 
MIVKI S PIKNIKOM 

Druženje članov ŠD Vransko s člani ŠD Ločica s turnirjem 
v odbojki na Mivki 

Vesna Pider 
Maja Jerman 
Darko Kramar 

13. 9. KOLESARSKI IZLET Kolesarski izlet po Savinjski dolini  
(Vransko – Čeplje – Tabor – Grajska Vas – Prebold – Breg 
pri polzeli – Braslovče – Gomilsko – Tabor – Brode –
Vransko) 

Suzana Blatnik 

21. 9. TURNIR V TENISU Moški turnir v tenisu na igriščih teniškega kluba Žalec Dejan Matko 

18. 10. TURNIR V BADMINTONU Turnir za moške in Ženske v badmintonu v športni dvorani 
Vrana 

Marija Blatnik 
Darko Karmar 
 

6. 12. TURNIR V ŽENSKI ODBOJKI Ženski turnir v dvoranski odbojki v športni dvorani Vrana Metka Vodovnik 

 

SMUČANJE V KATSCHBERGU! 
 

V soboto, 23. 2. 2008 organiziramo enodnevni smučarski izlet iz Vranskega na avstrijsko Koroško        
v smučarsko središče Katschberg! 
Cena je samo 38 EUR (vključuje karto in prevoz) + 5 EUR kavcija za karto. 
Smučišče ima na voljo 66 km prog in je eno izmed najbolj priljubljenih družinskih smučarskih središč. 
Prijave in informacije: 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko:  03 703 12 10,  041 238 749,  suzana.blatnik@siol.net 
 

POČITNIŠKI TEČAJ SMUČANJA/BORDANJA NA GOLTEH 
V zimskih počitnicah od 25. 2. 2008 do 29 .2. 2008 organiziramo prevoz in tečaj smučanja/bordanja 
na Golteh za osnovnošolce in srednješolce. 
Cena 15 urnega tečaja je 130 EUR. V ceno je vključen prevoz, dopoldanska smučarska karta in 
15 urni tečaj. Tečaj bo potekal od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00. 
Odhod z Vranskega ob 7.30, prihod ob 14.00. 
 

PRIJAVE ZBIRAMO DO 15. 2. 2008. 
Prijave in informacije:  Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 03 703 12 10, 041 238 749,  
suzana.blatnik@siol.net 
 

 
 
 
 
 
 

KRVODAJALSKA AKCIJA 
Vsem udeležencem krvodajalske akcije, ki je bila v ZP Vransko, v četrtek 24. 1. 2008 se               
organizacija RK Žalec in Občina Vransko zahvaljuje za darovano kri. Akcije se je udeležilo 110 
krvodajalcev.  

 
 

INFORMACIJE:  
 

� Zahtevki za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije – 
obrazec se odda do konca marca 2008, skupaj z originalnimi računi iz l. 2007 na Carinski urad v Celje 

� Subvencijska kampanija  - oddaja vlog za neposredna plačila v kmetijstvu - bo letos od 5. 3. - 15. 5. 2008 
 

Maja KLEMEN COKAN, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
Izpostava Žalec, C. Žalskega tabora 1, 3310 Žalec, Tel: 03 -710- 17- 86, Fax: 03 -710- 17- 81  
maja.klemencokan@ce.kgzs.si 

 

KONCERT POP OPERNEGA TRIA EROIKA 
sobota, 17. 5. 2008, ob 20.00 v Športni dvorani Vransko 

Organizator: Kulturno društvo Vransko, Damijana Podbregar (031 230 088) 
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PRIREDITVE IN DOGODKI:  
 

 

DONATORJI PUSTNEGA KARNEVALA 2008 
 

TRIS, Alojz Grabner, s. p., Braslovče MI-2 GROUP, d. o. o., PE Vransko 

EKOPLAN A, d. o. o. Petrovče  Sodarstvo Učakar, Marko Učakar, s. p., Vransko 

Trgovina MERCATOR Vransko  Rasta Javorsky Potočnik, s. p., Vransko 

Rok Dobnik, s. p., Čeplje GOSTIŠČE SLOVAN – Nenad Filač, s. p., Vransko 

Kmetijska Zadruga Vransko, z. o. o.  PUB SEDMICA, Aleksander Reberšek, s. p., Čeplje 

SADIKA, Jože Šmit, s. p., Vransko PIVOVARNA LAŠKO  

Slavica MARN, s. p., Vransko INDE, d. d., VRANSKO 

FRIZERSKI SALON, Iva Poznič, s. p. Vransko Gostinsko podjetje Trojane, d. o. o. 

PIZZERIJA GOLOBČEK, Stojan Golob, s. p. Vransko DARS, d. d. 

Gotard Ferme Trojane  BIRO BIT, d. o. o. CELJE 

PROTING Jernej Čokl, s. p., Šentjur Steklarstvo Lukanc, Mitja Lukanc, s. p. Gomilsko  

Mirko RAZBORŠEK, s. p., Trojane SAM, d. o. o. DOMŽALE 

Razvojni center planiranje, d. o. o. Celje  Zavarovalnica Triglav, OE Celje  

ZVONE PODPEČAN, s. p. , Prekopa Deželna banka, d. d., PE Celje  

Lekarna Vransko, Marija Brišnik, s. p.  SIPRO, d. o. o. Žalec  

VIBA, d. o. o., Čeplje Postelja Zupan, Mojca Zupan, s. p., Vransko 

AIDA, d. o. o. Prekopa KIV, d. d., Vransko 

Vlado Geršak Celje Trgovina MERCATOR Prebold 

Mesarija Založnik Celje PE Vransko Keramika Luka Marič Velenje 

Elektro servis Pušnik, ELGO Velenje Žaga Felicijan, Klemen Felicijan s. p.  Vransko,  

Roman Brglez, s. p. Vransko Danijel Štus, Kozje  

Slavinec, Ivanjkovci VTV Velenje 

Savinjska TV Žalec Gusti Pikl, Vransko 

JAVNE NAPRAVE, d. d. Celje   

 

DATUM URA PRIREDITEV KRAJ PRIR. ORGANIZATOR KONT.OS. 

16. 2. 19.30 ZAKONCI STAVKAJO, veseloigra (ŠKD 
Mekinje), za abonma in izven 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ 
Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

20. 2. 10.00 Predstavitev standardov za ohranjanje 
živalskih vrst in habitatov, za 
identifikacijo in registracijo živali ter 
zdr. varstvo ljudi in živali (za SKOP/KOP) 

Kulturni dom 
Vransko 

KGZS  
Enota Žalec 
 
  

Maja Klemen 
Cokan  

9. 3. 10.00 KAPLJICA NA OBISKU, lutkovna 
predstava (Mavrično gledališče Ljubljana) 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ 
Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 

15. 3. 19.30 BUTALCI, komedija (AG Vrba Vrbje pri 
Žalcu) 

Kulturni dom 
Vransko 

ZKTŠ 
Vransko 

Suzana Felicijan 
Bratož 


