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                 5. 3. 2008 

 

 
 

 
 

Na osnovi določil  Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99), Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in priznanja 

 

R A Z P I S U J E 

POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA  LETO 2008 

I. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih 
priznanj Občine Vransko: 
 
1. GRB OBČINE VRANSKO 
Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu in 
na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlaga 
občinskemu svetu za leto 2008 največ tri (3) dobitnike grbov. 
 
2. PLAKETE OBČINE VRANSKO 
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko Občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali 
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga Občinskemu svetu za leto 2008 največ pet (5) dobitnikov 
plaket. 

II. 
PRIZNANJA Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo 
slovesno. 

III. 
Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne 
more predlagati za priznanje. 

IV. 
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 
• naziv in naslov pobudnika, 
• datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, 
• ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, 

društva, 
• utemeljitev. 
 

Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: 
a) za posameznika: 

kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel) s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi 
katerih se daje pobuda za priznanje; 
 

    OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  3399  
 

          E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
                           

OPOZORILO! 
 

Občina Vransko in Energetika projekt, d. o. o. sta izvedli sanacijo odlagališča lesnih odpadkov na Ilovici. 
Zemljišče bo zatravljeno in namenjeno za kmetijsko uporabo. 
 

NA ILOVICI JE STROGO PREPOVEDANO ODLAGATI KAKRŠNE KOLI ODPADKE. 
 

Kosovne odpadke lahko odlagate na Zbirnem centru Čeplje vsako soboto med 8. in 12. uro. 

VRANSKO V SLIKI IN BESEDI 
 

Ker se pripravlja slikovna knjiga o Vranskem - monografija, ki naj bi izšla v počastitev 140. obletnice podelitve 
trških pravic kraju, vas vabimo, da nas obvestite, če hranite stare fotografije, razglednice, prospekte iz 
Vranskega in okolice, ki bi jih lahko v ta namen uporabili. Gradivo bomo preslikali in opremili z vsemi znanimi 
podatki, tudi z imenom lastnika. Za podrobnejše informacije nas pokličite na telefonsko številko: 03 703 12 11  
ali 031 210 298. 
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujemo. 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
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b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih 
dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje. 

 

Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko za leto 2008 sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 04. aprila 2008, do 13. ure. 
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo 
prispeli po razpisanem roku, komisija NE  bo obravnavala. 
 

   KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE, IMENOVANJA IN PRIZNANJA: Emil Jelen, predsednik 
 
 
 

Občina Vransko objavlja  

JAVNI RAZPIS 

o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja občine Vransko v letu 2008 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vransko 
v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 
1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 
 

1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO  
 Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za: 

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev   31.000,00 EUR 
- urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 20.000,00 EUR  
 

 
PREDMET POMOČI: 
 
1.1  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: 

- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; 
- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; 
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  računalniško programsko opremo; 
- nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne 

investicije; 
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 

sadovnjakov, vključno z jagodišči; 
- nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; 
- nakup in postavitev mrež proti toči. 
 

1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; 
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji)  

na kmetijskih gospodarstvih. 
 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI: 
Sofinancira se: 

• do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; 
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; 

Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.  
 

 

2. POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ  
     Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR 
 

 
PREDMET POMOČI: 
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje za tekoče leto. 
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji pa 100 € na upravičenca na leto.  
 
 

3. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU   
     Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 7.000,00 EUR 
 

 
PREDMET POMOČI: 

• stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacij in spletišč 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI: 
• pomoč lahko krije do 100% stroškov;  

pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. 
Najvišji znesek dodeljene pomoči  je do 500 €/program letno. 
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4. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH   
     Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000,00 EUR 
 

 
PREDMET POMOČI: 
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: 

(1) predelava kmetijskih proizvodov opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, 
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, 
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), 

(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,  
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, 
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz 

vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje 
površin za piknike); 

(5) dejavnost (storitve in izdelki) povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, 
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, 
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); 

(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; 
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, 
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, 
(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi, 
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.  

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI: 
Sofinancira se do: 

• do 50% upravičenih stroškov. 
Največji znesek dodeljene pomoči je 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. 
 

 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: 

• prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vransko v 
letu 2008«, 

• obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. 
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ – RAZPIS 
KMETIJSTVO 2008«, od začetka razpisa do 4. septembra 2008 oziroma do porabe sredstev, in sicer na naslov Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.  

 
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega  
razpisa. Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu, in sicer do porabe sredstev. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: 
− zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008, 
− zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. 
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila: 
 

 DATUM ODPIRANJA VLOG ROK ZA PRIJAVO ROK ZA ODDAJO ZAHTEVKA 
1. 4. april 2008 3. april 2008 30. maj 2008 
2. 11. julij 2008 10. julij 2008 29. avgust 2008 
3. 5. september 2008 4. september 2008 31. oktober 2008 

 

V primeru neporabljenih sredstev bo opravljeno še četrto odpiranje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na oglasni deski 
Občine  Vransko.  
 

 

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki jo 
imenuje župan.  
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2007 – 2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

 

Celoten razpis in brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vransko (www.vransko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v tajništvu občinske uprave. Vse informacije lahko 
dobite pri Rositi Papinutti na telefon 703 28 12 v času uradnih ur. 

                             Predsednik odbora za kmetijstvo: Ivan Kokovnik   
 

5. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE 

7. NADZOR IN SANKCIJE 

8. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

6. OBRAVNAVANJE VLOG 
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
 

Z A P I S N I K 5. korespondenčne seje, ki je bila na osnovi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta sklicana telefonsko, dne 
13. 2. 2008. 
 

Sklicatelj seje je župan. Seja je bila sklicana zaradi nujnosti ureditve zadeve - PODELITEV KONCESIJE POMOČ DRUŽINI NA 
DOMU:  
 

Predlogam, da Občinski svet sprejme naslednji predlog sklepa: 
 

SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008 
1. 

Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve: Pomoč družini na domu v višini 11,86 EUR za 
efektivno uro storitve od 01. 02. 2008 dalje. 
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,44 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 10,42 EUR/uro. 

2. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 6,65 EUR in je sestavljena iz subvencije: 
- za stroške vodenja v višini 1,44 EUR/uro in  
- 50% cene neposredne oskrbe oziroma 5,21 EUR/uro. 

3. 
Prispevek uporabnika znaša 5,21 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri 
skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo. 

4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008 dalje do sprejema 
novega sklepa. 
 

Izid glasovanja članov Občinskega sveta od skupaj 11 (telefonsko):  
10 glasov ZA; 
0 glasov PROTI 
1 (svetnik ni bil dosegljiv). 
 

Na osnovi izida glasovanja in ob dejstvu, da je več kot 2/3 svetnikov glasovalo ZA je bil sprejet naslednji 
 

Sklep št. 199:  SKLEP o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008 
1.  

Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 11,86 EUR 
za efektivno uro storitve od 1. 2. 2008 dalje. V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,44 EUR/uro, stroški za 
neposredno socialno oskrbo pa 10,42 EUR/uro. 

2. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 6,65 EUR in je sestavljena iz subvencije: 
- za stroške vodenja v višini 1,44 EUR/uro in  
- 50% cene neposredne oskrbe oziroma 5,21 EUR/uro. 

3. 
Prispevek uporabnika znaša 5,21 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o 
kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo. 

4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008 dalje do 
sprejema novega sklepa. 
 

Zapisala: Aleksandra Kumer                                    Župan: Franc Sušnik 
  
Z A P I S N I K 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 25. 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, Anica Medvešek, Andrej Semprimožnik, Maja Jerman, Marjan Pečovnik, 
Aleš Roman, Franc Remic in Ivan Bervar; opr. odsotni: Emil Jelen, Vladimir Reberšek; ostali prisotni: OU: Jadranka Kramar, Marija 
Jerman, Aleksandra Kumer; Nadzorni odbor: Janez Lencl; Zavod Pelikan-Karitas: Helena Zevnik; Robert Kladnik/k 3. tč. DR; 
sredstva javnega obveščanja. 
 

Župan uvodoma  pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je  od skupaj 11 članov občinskega  sveta  ob 20. uri  prisotnih 
8 članov,  zato je seja sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda tako, da se za predlagano 6. točko uvrsti dodatna 7. točka  dnevnega reda, ki se glasi: 
Sklep o dotaciji Lovski družini Vransko ter poda obrazložitev predloga. Nato posreduje predlog za razširitev DR v razpravo. 
Razprave ni bilo, zato svetniki pristopijo h glasovanju za razširitev dnevnega reda: 8 glasov ZA. 
Sklep št. 200: Potrdi se razširitev dnevnega reda tako, da se za 6. točko uvrsti nova 7. točka: Sklep o dotaciji Lovski družini Vransko. 
 

Nato povpraša, ali želi kdo razpravljati o dnevnem redu kot celoti. Ker nihče ne želi razpravljati, župan predlaga glasovanje za 
sprejem dnevnega reda kot celote: 8 glasov ZA; 0 proti. 
Sklep št. 201: Soglasno se sprejme naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 4. 2. 2008 in 5. korespondenčne seje z dne 13. 2. 2008 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje  
4. Socialno varstvena storitev – Pomoč družini na domu v letu 2008 
4.1. Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko v letu 

2007 
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4.2. Potrditev verifikacije sklepa št. 199 sprejetega na 5. korespondenčni seji z dne 13. 2. 2008 ter s tem potrditev cene 
socialno varstvene storitve  

4.3. Obravnava in sprejem predloga koncesijske pogodbe za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu 
v Občini Vransko in Občini Tabor 

5. Financiranje političnih strank iz proračuna Občine Vransko - obravnava in sprejem 
6. Subvencioniranje najemnin v Občini Vransko 
7. Sklep o dotaciji Lovski družini Vransko 
8. Razno 
 

Ad1: Na predložen zapisnik  9. redne seje  in 5. korespondenčne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so pristopili h glasovanju za 
potrditev zapisnikov v predloženem besedilu: 

- za potrditev zapisnika 9. redne seje: 8 glasov ZA 
- za potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje: 8 glasov ZA. 

 

Sklep št. 202: Potrdi se zapisnik 9. redne seje z dne 4. 2. 2008 v predloženem besedilu. 
 

Sklep št. 203: Potrdi se zapisnik 5. korespondenčne seje z dne 13. 2. 2008 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
2.1. Vložena je bila pisna pobuda in vprašanje svetnika Marjana Pečovnika, ki se glasno prebere. Župan predlaga, da se pobuda pod 
tč. 1  sprejme, na vprašanje, ali je vzrok, da se aktivnosti v času počitnic za šolske otroke v novi športni dvorani ne odvijajo zaradi 
plačila za uporabo telovadnice pa odgovori, da to nikakor ne more biti vzrok, saj je uporaba za OŠ Vransko brezplačna od 7 do 16. 
ure vse dni v letu, pod pogojem, da je organizator dejavnosti šola; v kolikor pa so otroci člani posameznih društev, pa je pogoj 
plačana članarina društvu. 
Pobuda glede ogleda in popravila dveh mostov (pri bazenu in pri Pak) je bila sprejeta. 
 

Sklep 204: Zadolži se občinsko upravo, da opravi strokovno ogled obeh mostov s predlogom sanacije ter o tem pisno 
poroča občinskemu svetu na naslednji seji. 
 

2.2. Vladimir Rančigaj: 
Poda pobudo, da se Energetiki-Projekt posreduje pobuda, da omogoči uporabnikom plačilo računov za ogrevanje s trajnikom. 
Pobuda je bila sprejeta. 
 

Sklep št. 205: Pobuda se posreduje Eneregtiki-Projekt, d. o. o. Vransko z zahtevo po pisnem odgovoru do naslednje seje 
občinskega sveta. 
 

2.3. Pobuda Andreja Semprimožnika v imenu Slovenske demokratske stranke se nanaša na delo otroške zobne ambulante dr. Majde 
Gorenjak v ZP Vransko z obrazložitvijo, da ima koncesionarka neprimeren medčloveški odnos do malih pacientov, kar je še toliko bolj 
pereče, ker se otroci v tem obdobju šele navajajo na obiske pri zobozdravniku in jih lahko slaba izkušnja odvrne od tega. Starši so 
tako primorani iskati  drugega otroškega zobozdravnika v okolici, kar je nesprejemljivo, saj je bila koncesija podeljena za 100% obseg 
storitev. 
Od župana in občinske uprave se zahteva, da  stori vse kar je mogoče v pravnih okvirih, da se tudi na Vranskem zagotovi normalno 
zobozdravstveno varstvo za otroke. 
Svetniki so o pobudi razpravljali in jo soglasno podprli. V razpravi sta bila navedena tudi 2 konkretna primera, ko starši prav zaradi 
takšnega odnosa do otrok in staršev, otroke vodijo v druge ambulatne izven občine. V razpravi je bilo tudi izrecno poudarjeno, da se 
ge. Gorenjakovi ne oporeka strokovnost, pač pa neprimeren odnos do otrok in staršev. 
Župan nato pove, da uradnih pisnih pritožb na delo koncesionarke, ki opravlja javno službo občina do sedaj še ni prejela, v 
neformalnih razgovorih pa so določeni straši s storitvami zadovoljni, določeni pa izrazito nezadovoljni. 
Po razpravi so svetniki sprejeli naslednji  
 

Sklep št. 206: S pobudo se seznani koncesionarko dr. Majdo Gorenjak, posreduje pa se tudi Svetu zavoda ZD Žalec, v.d. 
direktorju ZD Žalec, članu Sveta JZ ZD Žalec in Nadzornemu odboru občine Vransko. Občinski svet od koncesionarke 
pričakuje pisni odgovor, občinski upravi pa nalaga pregled in ustrezno ukrepanje ob ugotovitvi morebitnih kršitev 
koncesijske pogodbe. 
 

Ad3: Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje: 
 

Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa višja svetovalka za okolje in prostor ga. Marija Jerman, ki med drugim tudi pove, 
da je medtem prišlo do spremembe zakona o graditvi objektov, ki ne predvideva več termina gradbena parcela, pač pa samo 
»parcela«, zato predlaga občinskemu svetu, da se v čistopisu odloka upošteva navedena zakonska sprememba. Svetniki so se s 
predlogom strinjali. 
Za tem župan odpre razpravo na podan predlog odloka. Ker nihče ne želi razpravljati, župan razpravo zaključi in predlaga glasovanje 
o predlogu za sprejem odloka v predloženem besedilu z upoštevanjem popravka:  9 glasov ZA; 
 

Sklep št. 207: Soglasno se sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno – stanovanjsko naselje 
Čeplje v predloženem besedilu in z upoštevanjem popravka tako, da se v besedilu odloka besedice »gradbena parcela« 
nadomestijo z besedico »parcela« v ustreznih sklonih. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Ad4: Socialno varstvena storitev – Pomoč družini na domu v letu 2008: 
Uvodno obrazložitev poda župan, ki predlaga obravnavo vseh treh točk ter nato razpravo. Na predlog ni pripomb, zato v nadaljevanju 
ga. Helena Zevnik poda podrobno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko v letu 
2007, ga. Kramar pa nato še obrazložitev oblikovanja cene pomoči na domu in predloga koncesijske pogodbe, s katero se izvajanje 
storitev pomoči družini na domu takoj po izpolnitvi odložnega pogoja (vpis v register) prenese na novo izbranega koncesionarja na 
javnem razpisu, to je na Zavod Sv. Rafaela Vransko. Pogodbo mora v istem besedilu sprejeti tudi občinski svet Občine Tabor. 
Župan nato odpre razpravo. K besedi se ne priglasi nihče, zato se pristopi h glasovanju o predloženih predlogih sklepov za vsak 
predlog posamični kot sledi: 

- za sprejem 1. predloga sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti. 
- za sprejem 2. predloga sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti. 
- za sprejem 3. predloga sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti. 
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Sklep št. 208: Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 
2007 v obliki in vsebini, kot ga je pripravil koncesionar Zavod Pelikan-Karitas z dne 9. 1. 2008. 
 

Sklep št. 209: Verificira se sklep št. 199 sprejet na 5. korespondenčni seji z dne 13. 2. 2008 ter s tem potrdi cena socialno 
varstvene storitve  pomoči družini na domu v višini 11,86 EUR za efektivno uro storitve od 1. 2. 2008 dalje. V ceni efektivne 
ure predstavljajo stroški vodenja 1,44 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 10,42 EUR/uro. Subvencija 
občine k polni ceni storitve znaša skupaj 6,65 EUR in je sestavljena iz subvencije: - za stroške vodenja v višini 1,44 EUR/uro 
in - 50% cene neposredne oskrbe oziroma 5,21 EUR/uro. Prispevek uporabnika znaša 5,21 EUR/uro in se lahko še dodatno 
zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi  v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2008 dalje do sprejema 
novega sklepa. 
 

Sklep št. 210: Potrdi se predlog koncesijske pogodbe za izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v 
Občini Vransko in Občini Tabor, s katero se koncesija za izvajanje navedene storitve podeli na javnem razpisu izbranemu 
novemu koncesionarju, to je Zavodu Sv. Rafaela Vransko, Vransko 144a, 3305 Vransko, za obdobje 10 let in pooblasti 
župana Občine Vransko za podpis pogodbe takoj po izpolnitvi zakonskih pogojev. 
 

Ad5: Financiranje političnih strank iz proračuna Občine Vransko - obravnava in sprejem: 
 

Obrazložitev poda ga. Kramar, razprave ni bilo. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA. 
 

Sklep št. 211: Potrdi se financiranje političnih strank v Občini Vransko na osnovi dobljenih glasov na lokalnih volitvah 2006 
po predloženem razdelilniku. Sredstva se rezervirajo  v vsakokratnem odloku o proračunu Občine Vransko. Sklep velja do 
izteka mandata.  
 

Ad6: Subvencioniranje najemnin v Občini Vransko: 
V obrazložitvi ga. Kramar pove, da je subvencioniranje najemnin najemnikov v tržnih stanovanjih možno le, v kolikor se občina za to 
odloči. Predlaga, da Občinski svet sprejme sklep, s katerim bi bilo možno subvencioniranje najemnine tudi najemnikom tržnih 
stanovanj, v kolikor so ti upravičenci do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu, vendar do višine neprofitne 
najemnine. Na predlog ni bilo pripomb, zato je bil predlog dan na glasovanje za potrditev: 9 glasov ZA 
 

Sklep št. 212: Občina Vransko subvencionira najemnine najemnikom tržnih stanovanj samo v primeru, da so le-ti prejemniki 
denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu in samo do višine neprofitne najemnine. Sklep se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in velja do preklica. 
 

Ad7: Sklep o dotaciji Lovski družini Vransko: 
Obrazložitev poda župan, ki občinskemu svetu predlaga, da se ugodi prošnji LD Vransko, ki je za odpravo posledic škod po divjih 
prašičih porabila že vsa razpoložljiva finančna sredstva, ter se ji za nabavo mulčerja odobri dotacija v višini  50% vrednosti mulčerja 
po predloženem predračunu. 
V razpravi so sodelovali Ivan Kokovnik in Aleš Roman. Poudarjeno je bilo, da mora LD dosledno izvajati vse ukrepe za preprečitev 
škod. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA, 0 proti. 
 

Sklep št. 213: Lovski družini Vransko se kot pomoč za odpravljanje posledic po divjih prašičih odobri dotacija za nabavo 
mulčerja  v višini 50% cene, kar znaša 1.089,00 EUR, LD Vransko pa je ob tem zavezana dosledno izvajati vse razpoložljive 
zaščitne ukrepe za zmanjšanje škod. 
 

Ad8: Razno: Ni bilo pripomb in predlogov. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                ŽUPAN: Franc Sušnik 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ODBOR ZA KMETIJSTVO 
 
ZAPISNIK 5. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je potekala v sredo 20. 2. 2008, ob 10. uri  v sejni sobi Občine Vransko 
 

Prisotni: Člani odbora: Ivan Kokovnik, Ivan Brvar, Rudi Savinek, Rafko Novak in Franc Remic 
Ostali prisotni: Franc Sušnik, Mojca Krivec KGZ Celje in  Rosita Papinutti     
 

Dnevni red: 
1. Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini za leto 2007  – priprava na razpis 

 

Ad.1 
Predsednik odbora za kmetijstvo Ivan Kokovnik pozdravi prisotne in povabi ga. Mojco Krivec iz KGZ, da podrobno predstavi, kako 
lahko občine  dodelijo pomoči za ohranjanje  in  razvoj podeželja in predstavi podrobnosti javnega razpisa. 
V razpravi so sodelovali Kokovnik, Sušnik, Savinek, Novak, Brvar in Remic. 
Na predlog župana pripravi  občinska uprava javni razpis, ki ga pomaga pripraviti ga. Krivec iz KGZ. 
V proračunski postavki je rezervirano 80.000 €, odbor in župan predlagajo, da se v javnem razpisu za leto 2008 razpišejo naslednji 
ukrepi: 
Ukrep – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primerno proizvodnjo  v višini 30.000 € 
Ukrep – Pomoč pri plačilu zavarovalnih premijah  v višini 2.000 € 
Ukrep – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu  v višini 15.000 € 
Ukrep – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v višini 33.000 € 
 

Osnutek javnega razpisa se pošlje članom odbora v petek,  naslednja seja odbora bo 27. 2. 2008, ob 10. uri. 
 

Zapisala: Rosita Papinutti               Predsednik Odbora za kmetijstvo: Ivan Kokovnik 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZAPISNIK 6. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je potekala v sredo 27. 2. 2008, ob 10. uri  v sejni sobi Občine Vransko 
 

Prisotni: Člani odbora: Ivan Kokovnik, Ivan Brvar, Rudi Savinek, Rafko Novak in Franc Remic; ostali prisotni: Rosita Papinutti     
 

Dnevni red: 
1. Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini za leto 2007 – priprava na razpis 

 

Ad.1 
Odbor za kmetijstvo  podrobno pregleda osnutek javnega razpisa. Predlagajo, da se določeni pogoji in višina sofinanciranja  po 
posameznem ukrepu poudari za boljše razumevanje. Odbor prerazporedi  višino sredstev glede na posamezni ukrep: 
 

• Ukrep – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primerno proizvodnjo v višini 51.000 € 
• Ukrep – Pomoč pri plačilu zavarovalnih premijah  v višini 2.000 € 
• Ukrep – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu  v višini 7.000 € 
• Ukrep – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v višini 20.000 € 
 

Odbor sprejme sklep: 
 V začetku meseca marca se objavi javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini za leto 
2007. Javni razpis podpiše Predsednik odbora za kmetijstvo. 
 

Zapisala: Rosita Papinutti                                                                                              Predsednik Odbora za kmetijstvo: Ivan Kokovnik 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
SMUČANJE NA HEILIGENBLUTU 

 

V soboto, 15. 3. 2008, ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet iz Vranskega na avstrijsko Koroško v 
smučarsko središče HEILIGENBLUT (1.301m-2.902m).  
Cena je odvisna od števila prijavljenih oseb: 

- za 50 oseb: odrasli 44 EUR (karta + prevoz), otroci (letnik 1993 in manj) 31 EUR (karta + prevoz) 
- za 40 oseb: odrasli 47 EUR (karta + prevoz), otroci (letnik 1993 in  manj) 34 EUR (karta + prevoz) 
- za 30 oseb: odrasli 51 EUR (karta + prevoz), otroci (letnik 1993 in manj) 38 EUR (karta + prevoz) 
- za 20 oseb: odrasli 56,50 EUR (karta + prevoz), otroci (letnik 1993 in manj) 43 EUR (karta + prevoz) 

 

Visokogorsko smučišče Heiligenblut ima na voljo 55 km prog (9 km lahkih, 40 km povprečnih, 6 km težkih) in leži v 
nacionalnem parku Hohe Tauern v bližini Gorssglocknerja. 
 

Prijave zbiramo do 13. 3. 2008. 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko: 041 238 749, 03 703 12 10 
 

Priporočamo tudi, da si uredite zdravstveno zavarovanje CORIS. 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 se zahvaljuje vsem udeležencem smučarskega izleta v Katschberg, ki 
je potekal 23. 2. 2008, za številno udeležbo, odlično družbo in z željo, da se vidimo na naslednjem smučarskem 
izletu. 
 

 

ZIMSKE POČITNICE 
V času zimskih počitnic je v Športni dvorani Vransko potekala tridnevna (brezplačna) "OLIMPIJADA 
MLADIH" pod vodstvom Športnega društva Vransko. V vseh treh dneh se je olimpijade udeležilo veliko število 
otrok. Otroci so se pomerili v različnih športnih igrah, predvsem pa so zimske počitnice izkoristili na zdrav 
način. 
 

V organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko pa je bil od 25. 2. do 29. 2. 2008 za otroke 
organiziran počitniški tečaj smučanja in bordanja na Golteh. Udeležba je bila nad pričakovanji. Otroci so se s 
pomočjo učiteljev smučanja in bordanja naučili ali pa izpilili tehniko smučanja. 
 

                                                                                              Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
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         NOGOMETNI KLUB VRANSKO     
 

 

NK KIV Vransko bo v naslednji sezoni pričel z delovanjem članskega moštva, zato vabi vse, ki bi bili pripravljeni 
igrati v članski ekipi, da se zglasijo na prvem sestanku ekipe, ki bo v ponedeljek, 17. 3. 2008, ob 18.30 v prostorih 
NK. Na sestanku bo predstavljeno delo in način izbora članskega moštva v pripravljalnem obdobju! 
Vse dodatne informacije dobite na tel. 051 372 971 – Marko ali 041 577 105 – Dani. 

          Vabljeni! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NK KIV Vransko vabi na ogled prvenstvenih tekem mlajših kategorij: 
 
 

MLADINCI – ob nedeljah      STAREJŠI DEČKI – ob petkih 
16. 3. 2008 Vransko : Pivovar     14. 3. 2008 Vransko : Ljubno – zaostala tekma 
22. 3. 2008 Vransko : Brežice    28. 3. 2008 Vransko : Trgovine Jager/Šmarje 
06. 4. 2008 Vransko : Hrastnik    11. 4. 2008 Vransko : Vojnik 
20. 4. 2008 Vransko : Trgovine Jager / Šmarje  18. 4. 2008 Vransko : Šoštanj 

25. 4. 2008 Vransko : Ljubno 
 
MLAJŠI DEČKI – ob nedeljah     STAREJŠI CICIBANI – ob sobotah 
6. 4. 2008 Vransko : RUDAR Velenje   29. 3. 2008 Vransko : Vojnik 
20. 4. 2008 Vransko : Hrastnik    19. 4. 2008 Vransko : Mons Claudius/Rogatec 
 

Točne ure igranja tekem bodo znane kasneje in si jih oglejte na oglasnih deskah in plakatih! 
Vse o delovanju NK KIV Vransko si lahko ogledate tudi na spletni strani kluba: www.nkvransko.si! 

                                  Dani Jesenik 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Občinska knjižnica Vransko 

 
             | torek in petek 12–18, sobota 8–12 | 
              | tel.: 03 703 12 80 | e-mail: skvransko@zal.sik.si | 
                 

                          
!Nova podatkovna baza GROVE MUSIC ONLINE! 

Na naši spletni strani www.zal.sik.si si poleg podatkovnih baz Ebsco host (nudi dostop do velikega števila 
tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov), Oxford Reference Online Premium Collection (vsebuje prek 100 
različnih enciklopedij in slovarjev za različna vsebinska področja), Oxford English Dictionary Online 
(najuglednejši slovar angleškega jezika v elektronski obliki), arhiva časnika Večer, baze IUS-INFO (je pravni in 
poslovni informacijski sistem, ki vsebuje register veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, polna besedila zakonov 
in predpisov, članke, kazala Uradnega lista, pravna mnenja, odločitve Ustavnega sodišča, članke pravne narave in 
druge pravne informacije), GVIN.com (daje uporabnikom celovit vpogled v poslovanje slovenskih podjetij, v 
njihova vodstva, ter v tržno dogajanje doma, v svetu in po posameznih industrijskih panogah) oglejte novo 
podatkovno zbirko s področja glasbe GROVE MUSIC ONLINE, ki ponuja več kot 50.000 prispevkov s področja 
pomembnejših smeri glasbe, več kot 20.000 biografskih opisov, vsebinsko pokritost glasbenih žanrov in tradicij ... 
Dostop do baze je mogoč v knjižnici oz. za člane knjižnice tudi od doma (z geslom in številko izkaznice; geslo je 
enako kot pri Cobissu). 
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Vse,  ki radi ustvarjate, 

vabimo, da se v petek, 14. marca 2008, ob 17. uri, udeležite velikonočne delavnice v knjižnici Vransko. 
 

Pričakujeta vas Irena Verbič in Tatjana Goropevšek. 

 

KNJIŽNE NOVOSTI:  
 

Bukovnik, D. in dr.: Zgodbe o uspehu 
Zorko, M.: Knjiga mrtvih 
Poles, J.: Poti do zdravja 
Lawrence, C.: Rimski plačanci 
Majhen, Z.: Živimo blizu tebe 
Bitenc, J.: Oblaček pohajaček 
Hedelin, P.: Moje zanimivo telo 
Dežman, J. in dr.: Rojstvo Slovenije 
Pregl K., T.: Mišja abeceda 
Makarovič, T.: Veveriček posebne sorte 
Van Leeuwen, J.: Čiv! 
 
 

 
 
Pergar, S.: O hrastu in njegovem sinku 
O petelinu cekinu (ljudska) 
Coppendale, J.: Ti in tvoj mucek;  

 Ti in tvoj morski prašiček;  
 Ti in tvoj kužek 

Rowling, J. K.: Harry Potter, Svetinje smrti 
Ozkan, S.: Izgubljena vrtnica 
Bleuzen, A.: Naš čudoviti svet 
Thydell, J.: Zvezde sijejo v temi 
Boyne, J.: Deček v črtasti pižami 
Moškrič, M.: Stvar … 

 
Pergar, S.: O hrastu in njegovem sinku 
O petelinu cekinu (ljudska) 
Coppendale, J.: Ti in tvoj mucek;  

 Ti in tvoj morski prašiček;  
 Ti in tvoj kužek 

Rowling, J. K.: Harry Potter, Svetinje smrti 
Ozkan, S.: Izgubljena vrtnica 
Bleuzen, A.: Naš čudoviti svet 

KNJIŽNE NOVOSTI:  
 

Bukovnik, D. in dr.: Zgodbe o uspehu 
Zorko, M.: Knjiga mrtvih 
Poles, J.: Poti do zdravja 
Lawrence, C.: Rimski plačanci 
Majhen, Z.: Živimo blizu tebe 
Bitenc, J.: Oblaček pohajaček 
Hedelin, P.: Moje zanimivo telo 
Dežman, J. in dr.: Rojstvo Slovenije 
Pregl K., T.: Mišja abeceda 
Makarovič, T.: Veveriček posebne sorte 
Van Leeuwen, J.: Čiv! 
 
 

 
 
Pergar, S.: O hrastu in njegovem sinku 
O petelinu cekinu (ljudska) 
Coppendale, J.: Ti in tvoj mucek;  

 Ti in tvoj morski prašiček;  
 Ti in tvoj kužek 

Rowling, J. K.: Harry Potter, Svetinje smrti 
Ozkan, S.: Izgubljena vrtnica 
Bleuzen, A.: Naš čudoviti svet 
Thydell, J.: Zvezde sijejo v temi 
Boyne, J.: Deček v črtasti pižami 
Moškrič, M.: Stvar … 
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ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
 

Vas vabi na ogled naslednjih prireditev: 
 

8. marec 2008, ob 10.00, Kulturni dom Vransko 
KAPLJICA NA OBISKU, lutkovna predstava; Mavrično gledališče Ljubljana, režija in izvedba: Jana Stržinar 
 

14. marec 2008, ob 19.30, Kulturni dom Vransko      
Spomini na plezanje v El Capitainu/NP Yosemite z diapozitivi, Polda Felicijan 
 

15. marec 2008, ob 19.30, Kulturni dom Vransko      
Fran Milčinski: BUTALCI, komedija; Amatersko gledališče Vrba, Vrbje pri Žalcu, režija: Bogomir Veras 
 

19. april 2008, ob 20.00, Kulturni dom Vransko    
Gregor Čušin: EVANGELIJ PO ČUŠINU, monokomedija; Režija in igra: Gregor Čušin 

 

 

KAVARNIŠKI VEČERI 
 

 

Spoštovani! 
 

Kot že veste društvo LIvRA organizira v Kavarni Vransko vsakomesečne kavarniške večere, ki se (razen 
nekaterih izjem) dogajajo vsak prvi petek v tekočem mesecu.  
 

Kavarniški večeri so zamišljeni tako, da združujejo najmanj dve zvrsti umetnosti. 
Pričeli smo z literaturo in glasbo. Ker pa je prostor dogajanja primeren tudi za kakšno manjšo razstavo 
likovnih del, so k sodelovanju poleg literatov in glasbenikov vabljeni tudi likovni ustvarjalci. 
Seveda pa s tem ne izključujemo ostalih umetnikov, kot so na primer dramski igralci, pantomimiki in drugi, 
ki so tudi vabljeni k sodelovanju. 
 

Pošiljamo vam napovednik, da boste imeli okviren pregled nad dogajanjem. Vse vas prosimo, da nam 
pomagate zapolniti proste termine, da postanejo Kavarniški večeri tradicija.  
 

Kontakt:  Tomaž Mahkovic 
e-pošta: mahkovic@gmail.com, vranskopis@yahoo.com 

                       M-TEL: 031 453 652  
NAPOVEDNIK 
MESEC LITERATURA GLASBA DRUGO (razstave itd.) 
Petek, 7. marec 2008,  
ob 19h 

Jan Šmarčan;  
poezija 

Tadej Vesenjak; kantavtor Slavica Tesovnik; že 
obstoječa razstava 

Petek, 4. april 2008 Rade Vučkovac; 
poezija 

Izbor Literarnega društva 
Šentjur 

(prosto) 

KUD »ZAKA' PA NE« 
prireja v nedeljo, 16. marca 2008, ob 16. uri v Športni dvorani Vransko 

 koncert z naslovom EO EO ... 
Z vami bodo:  

skupina ZAKA' PA NE, skupina KATRCA, ansambel AJDA, Petrovi tamburaši,  
skupina SKATER, skupina STIL5, EVA ČERNE, ALENKA GOTAR, ROK KOSMAČ in LEPI DASA 

 

Skupina ZAKA' PA NE bo na koncertu premierno predstavila svoj novi videospot z Dašo in Biljano iz Kmetije. 
 

Koncert bo vodila simpatična Klavdija Winder. Za salve smeha bo poskrbela skupina STIL5. 
 

Drugače povedano, to bo koncert za vsa dekleta, žene, matere in pa seveda tudi za mučenike! 
 

Vstopnice bodo v predprodaji po 8 EUR za odrasle in 5 EUR za otroke do 15 let v pisarni ZKTŠ Vransko (Športna dvorana 
Vransko) in v prodajalnah Brglez (Vransko, Tabor, Šempeter in Petrovče) in na dan koncerta eno uro pred pričetkom pri 
vhodu v dvorano, po ceni 10 EUR za odrasle in 6 EUR za otroke do 15 let. 
 

VABLJENI! 

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR prireja v petek, 28. 3. 2008, ob 17. uri v Športni dvorani Vransko 
PROSLAVO OB MATERINSKEM DNEVU. 
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PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO, NEDELJO IN 

OB PRAZNIKH. ELICA IN VALENTIN VAS PRIČAKUJETA Z OKUSNIMI 

JEDMI, RAZNOVRSTNO PIJAČO IN TOPLO BESEDO.  

VABLJENI! 

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO 

 

        

 
 

Občina Vransko za odgovorno in ekološko sprejemljivo ravnanje z odpadki 

 
V občini Vransko smo skupaj s 23 občinami širše Savinjske regije podprli izgradnjo sodobnega 

Regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje, s tem pa varno in ekološko bolj prijazno 

ravnanje z odpadki. Tako bodo v Bukovžlaku pri Celju pričeli redno obratovati vsi objekti centra, s 

katerim bomo za naslednjih trideset let rešili vprašanje ravnanja in odlaganja odpadkov na tem 

območju. Zavedati pa se moramo, da je izpolnjevanje ciljev odgovornega ravnanja z odpadki v 

največji meri odvisno od prizadevanja prebivalk in prebivalcev, da ločujemo odpadke in jih ločeno 

tudi oddajamo. Za »Svež veter za čisto okolje« moramo torej poskrbeti že v naših domovih. 

 

V našem vsakdanjiku proizvajamo vedno večje količine odpadkov, zato se odlagališča vedno bolj polnijo, to 

pa povzroča številne težave. Premalo se zavedamo dejstva, da odpadki niso smeti, temveč predstavljajo 

zelo pomemben vir surovin za ponovno uporabo ter pridobivanje energije. Če želimo učinkovito in odgovorno 

ravnati z odpadki, moramo:  

• zmanjševati količino odpadkov, ki jih proizvajamo;  

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) ali damijana.podbregar@gmail.com 
 

Predprodaja vstopnic od 3. 3. dalje: 
-         TIC Žalec (Savinova hiša), tel. 03 710 04 34 
-         BRGLEZ  Vransko, Tabor, Šempeter, Žalec, Griže, Petrovče, Vrbje, Ostrožno, Zagorje, Laze 
-         Pub Sedmica, Čeplje 

KULTURNO DRUŠTVO VRANSKO prireja v petek, 18. 4. 2008, ob 19. uri v Kulturnem domu Vransko  
14. REVIJO DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV. 
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• ločeno zbirati odpadke v naših domovih in jih ločeno tudi oddati, s čimer omogočimo njihovo 

predelavo v centru za ravnanje z odpadki in ponovno uporabo; 

• termično obdelati tiste odpadke, ki jih ni možno snovno predelati, in 

• zmanjševati količino preostanka odpadkov, namenjenih končnemu odlaganju. 

Odpadke moramo ločeno zbirati že v naših domovih in jih oddajati na ekološke otoke, v zabojnike za ločeno 

zbiranje papirja, stekla, plastike in kovine. V zbirni center Vransko pa lahko poleg ločeno zbranih odpadkov 

oddajamo tudi odpadke iz lesa, gume, tekstil, gradbene, organske in ostale odpadke. 

 

RCERO Celje - sodobno ravnanje s komunalnimi odpadki 

Prva faza izgradnje RCERO Celje se je zaključila, zato se začenja enoletno obratovanje objektov, ki 

omogočajo sodobno tehnološko in ekološko sprejemljivo ravnanje z odpadki: 

• sortirnica, v kateri bo potekalo ločevanje plastike, kovin, papirja in embalaže za ponovno predelavo; 

• objekt za demontažo kosovnih odpadkov, kjer bo potekalo njihovo razstavljanje, ločevanje in 

drobljenje; 

• novo odlagališče za preostanek odpadkov; 

• kompostarna za obdelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov in 

• vsa potrebna infrastruktura (upravna zgradba, avtopralnica, zunanja ureditev območja odlagališča). 

 

V objektih RCERO Celje bodo odpadke obdelali tako, da jih bo mogoče ponovno koristno uporabiti, odlagali 

pa bodo le neuporaben preostanek odpadkov. S tem bomo lahko uresničili cilje odgovornega ravnanja z 

odpadki ter prispevali k njihovi ponovni uporabi kot sekundarnih surovin ter k zmanjševanju količine 

odloženih odpadkov. 

Vrednost izgradnje 1. faze RCERO Celje znaša približno 18 milijonov EUR. Od tega je bilo 49 odstotkov 

oziroma 8.877.480 EUR pridobljenih iz Kohezijskega sklada Evropske unije, preostali znesek pa je financiran 

iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev okoljskih dajatev ter sredstev občin, ki so vključene v projekt.  

Več informacij o RCERO Celje: www.javne-naprave.si. 
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