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OBVESTILO 

O JAVNI OBRAVNAVI IN JAVNI PREDSTAVITVI 

PREDLOGA »ODLOKA O  KONCESIJI ZA  OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODASKE JAVNE SLUŽBE 

ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI VRANSKO« 

Občinski svet Občine Vransko obvešča in seznanja vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – 
pravne in fizične osebe, da je na svoji 14. redni seji dne 21. novembra 2008 sprejel sklep, s katerim 
navedeni predlog  Odloka 

na krajevno običajen način posreduje  

v 30-dnevno javno obravnavo,   

ki prične teči z dnem 21. 11. 2008 in traja do vključno 22. 12. 2008 do 14. ure in  

HKRATI vabi na javno predstavitev in obravnavo odloka,  

ki bo v Kulturnem domu Vransko, 3. decembra 2008, ob 17. uri. 
 

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:  
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih vložite osebno v tajništvu občine.  
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 22. 12. 2008, ob 14. uri. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v sejni sobi občine v času uradnih ur občinske uprave 
(torek, sreda in petek) in je objavljen na spletni strani občine www.vransko.si. 
 
 

 

OBVESTILO 

JAVNI OBRAVNAVI IN JAVNI PREDSTAVITVI 

PREDLOGA »ODLOKA O  KONCESIJI ZA  OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  

V OBČINI VRANSKO« 

Občinski svet Občine Vransko obvešča in seznanja vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – 
pravne in fizične osebe, da je na svoji 14. redni seji dne 21. novembra 2008 sprejel sklep, s katerim 
navedeni predlog  Odloka 

na krajevno običajen način posreduje  

v 30-dnevno javno obravnavo,  

 ki prične teči z dnem 21. 11. 2008 in traja do vključno 22. 12. 2008, do 14. ure in  

obenem vabi na javno predstavitev in obravnavo odloka,  

ki bo v Kulturnem domu Vransko, 3. decembra 2008 ob 17. uri. 
 

Vabimo vse, da v času javne obravnave  posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:  
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih vložite osebno v tajništvu občine.  
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 22. 12. 2008, ob 14. uri. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v sejni sobi občine v času uradnih ur občinske uprave 
(torek, sreda in petek) in je objavljen na spletni strani občine www.vransko.si. 
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OBVESTILO 

O JAVNI OBRAVNAVI IN JAVNI PREDSTAVITVI PREDLOGA 

»ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE 

VRANSKO« 

Občinski svet Občine Vransko obvešča in seznanja vse občane, občanke, ustanove, društva, organizacije – 
pravne in fizične osebe, da je na svoji 14. redni seji dne 21. novembra 2008 sprejel sklep, s katerim 
navedeni predlog Odloka 

na krajevno običajen način posreduje 

v 30-dnevno javno obravnavo,  

ki prične teči z dnem 21. 11. 2008 in traja do vključno 22. 12. 2008, do 14. ure in  

obenem vabi na javno predstavitev in obravnavo odloka,  

ki bo v Kulturnem domu Vransko, 3. decembra 2008, ob 17. uri. 

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:  
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko ali jih vložite osebno v tajništvu občine.  
 

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 22. 12. 2008, ob 14. uri. 
 

Predlog odloka je vsem zainteresiranim na vpogled v sejni sobi občine v času uradnih ur občinske uprave 
(torek, sreda in petek) in je objavljen na spletni strani občine www.vransko.si. 
 
 

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v petek, 21. novembra 2008, ob 19. 
uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku): člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan 
Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Maja Jerman, Ivan Bervar, Marjan 
Pečovnik; Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar, direktorica OU in Petra Slatinšek, 
računovodja; opravičeno odsotni: člani obč. sveta: Vladimir Reberšek, Andrej Semprimožnik; Nadzorni odbor: 
Marija Jug, Peter Praprotnik, Janez Lencl; ostali prisotni: Igor Dimnik, direktor Kaliope, sredstva javnega 
obveščanja: VTV in TVC. 
Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je  od skupaj 11 članov občinskega sveta ob 19. uri prisotnih 
8 članov,  zato je seja sklepčna.  

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan pozove svetnike k zjasnitvi o ne/strinjanju s predlogom dnevnega reda oziroma posreduje predlog  
dnevnega reda v razpravo. Pripomb ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju za sprejem in potrditev 
predlaganega dnevnega reda: 8 glasov ZA. Na podlagi rezultatov glasovanja je bil sprejet 
Sklep št. 277: Soglasno se sprejme naslednji DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 27. 10. 2008  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava in sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007 

– 2. obravnava  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008  
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa za opravljanje storitev zimske službe za leto 

2008/2009 
6. Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 

območje občine Vransko 
7. Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vransko 
8. Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini 
Vransko 

9. Soglasje pristojne lokalne skupnosti k spremembi cen ravnanja z odpadki 
10. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate 

Žalec 
11. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva 
12. Razno 
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Ad1:  Pripomb na predložen zapisnik 13. redne seje ni bilo, zato so svetniki pristopili h glasovanju za 
potrditev zapisnika v predloženem besedilu: 

- za potrditev zapisnika 13.  redne seje z dne 27. 10. 2008: 9 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 278: Potrdi se zapisnik 13. redne seje z dne 27. 10. 2008 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Uvodoma je bilo podano pisno poročilo o realizaciji vloženih pobud in vprašanj svetnikov, podanih na 13. 
redni seji. Pripomb na poročilo ni bilo. 
Vložene nove pobude in vprašanja svetnikov: 

1. Emil Jelen: 
- problematika plačevanja obveznosti prek trajnika Energetiki-Projekt za dobavo toplote in  
- predlog za ustrezno skladiščenje cca 6 m cevi, ki leži med OŠ in bivšo Borštnerjevo hišo; 
- vprašanje, ali bo cena toplotne energije skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta pocenila, če 

bo cena goriv na tržišču padla 
Zaključek: Vse pobude so bile sprejete. Prva in tretja se posreduje koncesionarju Energetiki-
Projekt z zahtevo za pisni odgovor do naslednje seje, za realizacijo druge pa poskrbi občinska 
uprava. 

2. Maja Jerman: 
- predlaga takojšnjo sanacijo smetišča, ki je nastalo na brežini na Ločici, vidno iz leve strani  LC  v 

Zahomce in  
       -    opozorilo DARS-u v zvezi z onesnaževanjem okolja zaradi izpiranja cistern ob LC Zaplanina; 
Zaključek: Obe pobudi sta bili sprejeti in se posredujeta DARS-u z zahtevo po pisnem odgovoru 
o realizaciji 1. pobude in obrazložitvijo drugo navedenega problema. 
 

Ad3:  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007 

Obširno obrazložitev  k točki 3. poda župan, ki pove, da Občinski svet je na 12. redni seji dne 30. junija 2008 
v prvi obravnavi že sprejel naveden predlog odloka v 1. branju in ga posredoval v 30 dnevno javno 
obravnavo. V času javne obravnave pripomb na predložen odlok ni bilo. Medtem je bila izvedena tudi 
notranja revizija poslovanja za leto 2007 s strani na javnem razpisu izbrane neodvisne revizorske hiše 
Revidera. Končno poročilo je priloženo gradivu , določene pomanjkljivosti so se odpravile v odzivnem času,  
realizacija nekaterih pa je v teku.  Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja tekom leta prav tako opozoril 
na nekatere   pomanjkljivosti. Stanje finančnega poslovanja  glede na preteklo leto je razvidno tudi iz 
revizorskega poročila, za nadaljnje pa bo vodstvo  sprejelo dodatne ukrepe in nadzorovalo izvajanje le teh. 
Pove, da bodo na vprašanja svetnikov odgovarjali : sam, direktorica in računovodja. Nato odpre razpravo, 
vendar vprašanj ni bilo, zato župan predlaga glasovanje za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA; 0 glasov 
proti. 
 

Sklep št. 279: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007 v 
predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Ad4: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2008  
Obrazložitev predloga III. rebalansa podata župan in računovodja. Gradivo z obrazložitvami je bilo svetnikom 
posredovano z vabilom, računovodstvo pa je pripravilo še nov, dodaten izpis, skladen z revizorskimi navodili 
(obdobja primerjav, indeksi itd.) Župan pove, da glavni razlog za sprejem rebalansa III. izhaja iz podatkov 10 
mesečne realizacije prihodkov in odhodkov in iz katere je razvidno, da zaradi različnih razlogov plan 
predvsem na investicijskem področju ne bo moč realizirati v letošnjem proračunskem letu. Tako je bilo 
potrebno izločiti investicijo izgradnje vodovoda Zaplanina v znesku 333.000,00 EUR, ker do podpisa pogodbe 
z DARS-om ni prišlo, prav tako nekatere druge večje investicijske odhodke kot so rekonstrukcija in adaptacija 
mrliške vežice in pokopališča, obnova mostu Ločica in obnova Schwentnerjeve hiše, saj nismo uspeli pridobiti 
projektne dokumentacije oziroma nismo bili uspešni na nekaterih javnih razpisih ali pa so bile investicije 
izvedene v manjšem obsegu, kot smo to prvotno načrtovali (primer: dovozna cesta za poligon z mostom). 
Kljub vsemu je z doseženim zadovoljen, saj je bilo ogromno narejeno na področju sanacije po lanskoletni 
poplavi in neurju, uspešno pa je potekala tudi realizacija projekta mreže lokalnih cest ter vse planirane 
aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja. 

V nadaljevanju dodatno obrazložitev predloga rebalansa s poudarkom na nekaterih odstopanjih poda še gdč. 
Petra Slatinšek. V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Aleš Roman, Jelen Emil in Ivan Bervar. Sledi glasovanje 
za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA, 0 PROTI. 

Sklep št. 280: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  proračunu Občine Vransko za leto 
2008 v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Ad5: Obravnava in sprejem predloga sklepa za opravljanje storitev zimske službe za leto 
2008/2009 
Kratko uvodno obrazložitev, v kateri navede, da gre za uskladitev oz. revalorizacijo cen storitev, poda župan  
ter predlaga sprejem sklepa v predloženem besedilu. Občinski svet tudi seznani, da so pogodbe z izvajalci za  
sezono 08/09 že podpisane. Nato posreduje predlog v razpravo, v kateri je Maja Jerman predlagala, da se 
javno objavi poziv občanom k strpnosti, saj so izvajalci, ki delo opravljajo v težkih pogojih in velikem obsegu 
mnogokrat  deležni neupravičenih kritik posameznikov. Ker drugih pripomb ni bilo, župan poda predlog 
sklepa  na glasovanje: 8 glasov ZA; 0 proti. 
Sklep št. 281: Potrdi se cenik opravljanja storitev zimskega vzdrževanja cest in javnih poti v občini Vransko 
za sezono 2008/2009: 
- pluženje cest 30,00 €/uro  
- posipanje cest 27,00 €/uro. 
Ad6: Obravnava in sprejem predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje občine Vransko 
Celovito obrazložitev predloga odloka (vzrok, namen itd.) uvodoma poda župan in predlaga občinskemu 
svetu da sprejme predlog sklepa v predloženem besedilu. Poudari, da se bo danes opravila predstavitev in 1. 
branje, nato pa se bo predlog posredoval v javno obravnavo, odlok pa predvidoma po obravnavi na 
pristojnem odboru sprejel na decembrski seji. V nadaljevanju se opravi 1. branje , pri čemer g. Dimnik 
(Kaliopa) poda podrobno obrazložitev posameznih členov predloga odloka. Pove tudi, da so bile izdelane 
simulacije izračunov nadomestila za posamezna predlagana območja, občinski svet pa mora na prvi naslednji 
seji istočasno tudi določiti vrednost točke na osnovi veljavne metodologije. 
S sprejemom tega odloka bo občina tudi zadostila zakonu in dokončno uredila to področje iz lastne 
pristojnosti. Vsebinsko je najbolj pomembna informacija, da odlok opredeljuje tri glavna območja (I. 
območje - trg vransko, II. območje - ostala koncentrirana naselja, III. Območje - ostala razpršena gradnja), 
ki so različno ovrednotena s točkami in na osnovi česar pridemo do zneska višine nadomestila za 
posameznega zavezanca za plačilo. Po narejeni simulaciji bi se prispevek na 1. območju minimalno dvignil, 
na II. območju ostal približno enak kot doslej, na III. območju pa bi se nekoliko znižal. Posamezni izračuni 
bodo predstavljeni tudi na javni obravnavi. 
Zaradi podanih obrazložitev k posameznim členom tekom opravljenega prvega branja, posebne razprave ni 
bilo, oziroma se na vprašanje župana, ali želi kdo razpravljati, ni odzval nihče. Sledi glasovanje o predlogu 
sklepa: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 282: Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko v 
predloženem besedilu v 1. branju in se  posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. 
Javna razgrnitev potekala v prostorih Občine Vransko v času uradnih ur (torek, sreda, petek) od 21. 11. 2008 
do 22. 12. 2008, do 14 ure. V času javne razgrnitve bo dne 3. 12. 2008, ob 17. uri v prostorih Kulturnega 
doma Vransko organizirana javna obravnava. 
Ad7: Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vransko 
Uvodoma župan predlaga združitev predstavitve, obravnave in razprave 7., 8. in 9. točke dnevnega reda, saj 
se vsebinsko navezujejo. Predlogu ne nasprotuje nihče. 
Sledi predstavitev predlogov odlokov po vrstnem redu in 1. branje ter obrazložitev predloga sklepa za izdajo 
soglasja lokalne skupnosti k predlogu cen izvajalca Simbio (bivše Javne naprave Celje). 
V razpravi je bilo poudarjeno, da je za izvajanje te obvezne lokalne javne službe na našem območju dobro 
poskrbljeno zaradi dobrega projektnega sodelovanja, posebnega poudarka, ki ga je občina Vransko namenila 
problematiki zbiranja, odlaganja in deponiranja komunalnih odpadkov skozi vlaganja občine v preteklem 
obdobju, kar nam posledično   zagotavlja dolgoročno  in zakonito rešitev problematike ter vzdržno ceno 
storitev. Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 8 lasov ZA; 0 glasov proti. 
Sklep št. 283: Sprejme se Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov v občini Vransko v predloženem besedilu v 1. branju ter se posreduje v 30 
dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. V okviru javne obravnave se določili datum javne 
prestavitve predloga odloka, ki bo dne 3. 12. 2008 v Kulturnem domu Vransko. 
Ad8: Obravnava in sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini 
Vransko 
Predstavitev, obravnava in razprava sta bili opravljeni pri prejšnji točki dnevnega reda, zato sledi glasovanje 
za sprejem predloga sklepa: 8 glasov ZA; 0 glasov proti. 
Sklep št. 284: Sprejme se Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Vransko v predloženem besedilu  v 1. 
branju ter se posreduje  v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način. V okviru javne obravnave 
se določili datum javne prestavitve predloga odloka, ki bo dne 3.12.2008 v Kulturnem domu Vransko. 
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Ad9: Soglasje pristojne lokalne skupnosti k spremembi cen ravnanja z odpadki 
Na vlogo predlagatelja in po opravljeni obravnavi in razpravi, glej točko 7 dnevnega reda, je bilo opravljeno 
glasovanje za sprejem predloga sklepa: 7 glasov ZA; 1 glas proti. 
Sklep št. 285: Občinski svet daje soglasje k spremembi cen ravnanja z odpadki oziroma potrdili izvajalcu 
Simbio, Celje (bivše Javne naprave) predlagano lastno in povprečno ceno nove storitve predelave in 
obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov 
na RCERO Celje in spremembo cene ločeno zbranih frakcij zaradi doseganja predpisanih standardov kot 
sledi:  
� Lastna cena obdelave mešanih KO     0,07448 EUR/kg 
� Lastna cena predelave bioloških odpadkov     0,08009 EUR/kg 
� Lastna cena odlaganja preostankov KO    0,06220 EUR/kg  
� Lastna cena ločeno zbranih frakcij     0,02379 EUR/kg 
Po tarifnem sistem se obračuna: 
� povprečna cena obdelave in odlaganja odpadkov    0,09678 EUR/kg 
� povprečna cena ločeno zbranih frakcij    0,02379 EUR/kg 
kar za uporabnike storitev  pomeni: 
� za uporabnika 120 l posode/odvoz 4-krat mesečno se bo strošek povečal zaradi nove storitve obdelave 

odpadkov in zaradi doseženega višjega standarda mesečno za 3,65 EUR z 8,5 % DDV. 
� za uporabnika 240 l posode/odvoz 4-krat mesečno se bo strošek povečal zaradi nove storitve obdelave 

odpadkov in zaradi doseženega višjega standarda mesečno za 7,24 EUR z 8,5 % DDV.  
 

Ad10: Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma dr. J. Potrate Žalec 
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, v nadaljevanju se k razpravi ne priglasi nihče. Glasovanje za 
sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 286: Občinski svet občine Vransko daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma dr. Jožeta Potrate Žalec v predloženem besedilu. 
 

Ad11: Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva 
Občina Žalec je posredovala novonastalim občinam v obravnavo po hitrem postopku predlog navedenega 
odloka. Iz obrazložitve je razvidno, da je  Skupščina občine Žalec  na skupni seji družbeno političnega zbora, 
zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela sprejela Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 77/94. Odlok je bil sprejet na podlagi 141. člena 
statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86, 40/87 in Uradni list RS, št. 5/91-I in 56/93). S 1. januarjem 
1999 so samostojno začele delovati občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, s tem  pa je 
Sklad za razvoj kmetijstva postal predmet delitvene bilance in je prenehal z delovanjem. Zato občinski odlok 
nima več funkcije in ga je potrebno razveljaviti. Glasovanje o predlogu sklepa: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 287: Sprejme se  Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva v 
predloženem besedilu.  
Ad 12: Razno 

-  svetniki so obravnavali problematiko nelegalnih dejavnosti na kmetijskem zemljišču ob trasi AC na 
Ilovici ter se seznanili z ukrepanjem župana in občinske uprave v zvezi s tem; 

-  se dogovorili za  termin naslednje seje, ki bo 22. decembra 2008. 
Seja je bila zaključena ob 21.20. 
Zapisala: Jadranka Kramar                                      ŽUPAN: Franc Sušnik 
 
 

IZVAJALCI ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO 
 

Zap. št.  Cesta   Izvajalec  
1.  LC R 447 - Zaplanina – Volčje jame, odcep Učakar, odcep Dežman Razboršek Mirko, s. p.  

                              041 626 596 
2.  LC odcep za Ravne - Ravne Kajbič Martin           041 907  454 
3.  LC R 447 Trafela - križišče za Ravne, JP Odcep Zahomce, JC Ločica - 

Grabner 
Jerman Rado            041 264 824 

4.  JP R 447 - Jakov dol, odcep Bokal, odcep Cencelj, Homšak Anton          041 714 306 
5.  JP R 447 - Osredek  Herman Brvar           031 280 175 

Kropivšek Vojko             5725 281 
6.  LC Prapreče - Vologa  - Lipa, odcep Kale, odcep Jeseničnik, odcep 

Orehovec 
Blatnik Franc                 5725 096 

7.  LC Vransko - Prapreče, JP vas Merinca do odcep Vrhovnik z odcepi 
Sedeljšak, Dolinšek, Cencelj, Kos, Zdešer …                   

KZ Vransko   
Anderlič Miran          031 326 573 

8.  JP Klance - Klakočovec - Semprimožnik   Semprimožnik Zlatko 041 724 199 
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9.  JP Ropasija - Planina z odcepi Pikl Marjan                  5725  542 
10.  LC Vransko - Tešova - Ropasija, JP Tešova - Klokočovec z odcepi 

Tabor, Bergant, Izlakar, Pečovnik 
Anderlič Miran         031 326  573 

11.  LC skozi trg Vransko               VOC Celje, d. d. 
12.  JP v naselju Vransko, parkirišča, JP v naselju Brode, JP Tešova - 

Brode,JP Selo, JP Selski graben, JP Vransko - Briše, JP - Podrigel,  
Podpečan Zvone, s. p.  
                               041 639 723 

13.  LC Šmartno -  Prekopa - Stopnik, JP Vindija, JP Prekopa - Blate,  
JP Ribarič, JP Prekopa Vranič - Jevše, JP Prekopa - Jagodič - 
Stopnik, odcep Žnidaršič, JP Stopnik - Stari grad  z odcepi,  
JP Prekopa - Stopnik - Čeplje, JP Čeplje - Prekopa - Banovič  

Grabner Alojz            041 666 302 
 

14.  LC Ropasija - Čreta  Remic Franc                  5725 065 
15.  JP Zg. Limovce Ferme Anton            031 760 670 
16.  JP Prosivnik - Vrhovnik Cencelj Anton           050 331 347 
17.  JP G 10 - Zajasovnik - Hrastovec  Hrastovec Anton       041 466 962 
18.  JP R 447 - Ločica - Kajbič - Felicijan Ločica Jerman Rado            041 264 824  
19.  JP Jevše - Dešnikar - Dolar Kokovnik Ivan               5725 385 
20.  JP Brode - Selo - Selski graben z odcepi Podpečan Zvone, s. p.  

                              041 639 723 
21.  JP Čeplje - Pondor z odcepi, JP Brode - Tršča - Zajc - Mošnik,  

JP 447 - cesta na poligon, JP Brode - povezovalna cesta na poligon, 
JP Čeplje obrtna cona - Zbirni center, JP na Fabriko, JP Vršnik,  
JP na vinograde 

Lesjak Matjaž, s. p.   041 628 534 

 

 

Planinsko društvo Vransko 

vabi v nedeljo, 7. 12. 2008, na enodnevni izlet v neznano.  

Zbor udeležencev bo ob 8.00 na avtobusni postaji Vransko. 

Povratek nazaj bo v popoldanskih urah.  

Informacije in prijave ureja Mateja na tel. št.: 041 464 185 do četrtka, 4. 12. 2008. 
 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO VRANSKO prireja 6. 12. 2008 ob 10. uri tradicionalen »Miklavžev turnir v odbojki -
ženske« v Športni dvorani Vransko. 

Vabljeni vsi navijači. 
 
 

 

SMUČANJE V NASSFELDU-MOKRINE 
 

V soboto, 10. 1. 2009 ZKTŠ Vransko organizira enodnevni smučarski izlet v smučarsko središče 
NASSFELD (1.300 m-2.020 m).  
Cena smučarskega izleta: 
- odrasli/mladina: 36 EUR (+ kavcija Key card 5 EUR) 
- otroci: 26 EUR (+ kavcija Key card 5 EUR). 
Število mest je omejeno. 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
041 238 749 ali 03 703 12 10 

 
 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO S FIT - aerobika v Športni dvorani Vransko 
 

PONEDELJEK: 
TNZ: (trebuh, noge, zadnjica):19.00-20.00    STEP AER.+TNZ AER.: 20.15-21.15 

 
TOREK: 

AEROBIKA 50+: 18.00-19.00    STEP AEROBIKA: 19.15-20.15 
 

SREDA: 
KLASIČNA AER.+TNZ (trebuh, noge, zadnjica): 19.00-20.00 

 

ČETRTEK: 
PILATES: 19.00-20.00              PILATES: 20.15-21.15 

  
                                                                Informacije: 041 204 325                                                           
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KOŠARKARSKI KLUB VRANI VRANSKO 
 

3. SKL center 
Vrani letos v prvenstvu še ne poznamo poraza. Trenutno smo po petih odigranih tekmah na vrhu lestvice in 
smo edina neporažena ekipa v skupini. Po dveh domačih zmagah (Nazarje, Kranjska Gora) je sledilo težko 
gostovanje v Ivančni Gorici. Na tekmo nas je prišel spodbujat tudi naš župan, g. Franc Sušnik, kar nas je še 
bolj motiviralo za dobro igro. Tekmo smo po zelo izenačeni tekmi dobili s točko razlike. Po tej tekmi je sledil 
teden premora. V soboto, 22. 11. 2008,  smo odšli na gostovanje v Žiri. Po težkem prvem polčasu, katerega 
smo dobili samo s štirimi točkami razlike smo se igralci odločili, da le pokažemo, zakaj smo na vrhu lestvice. 
Sledil je odličen drugi polčas, v katerem smo dobili samo 20 točk, kar je bila posledica naše izredno 
agresivne obrambe. Tekmo smo dobili z veliko razliko 37 točk. V torek, 25. 11. 2008,  je na Vranskem 
gostovala ekipa Šenčur, ki je do te tekme doživela samo en poraz. Po slabem začetku Vranov je ekipa 
Šenčurja  po nekaj minutah igre vodila že z osmimi točkami razlike,,vendar smo že do konca prve četrtine 
ujeli priključek. Ob polčasu pa je bila razlika že 20 točk v našo korist. Tekmo smo na koncu dobili z razliko 17 
točk in vknjižili že peto zaporedno zmago. Na domačih tekmah pa bi bili zelo veseli, če bi nas spodbujalo več 
gledalcev. Vranski košarkarji se bomo seveda še naprej trudili po najboljših močeh in ponosno predstavljali 
naš kraj. 
 

NASLEDNJA DOMAČA TEKMA: 

SOBOTA, 13. 12. 2008, OB 19.00, ŠPORTNA DVORANA VRANSKO 

VRANI VRANSKO : KRVAVEC METEOR 

VSTOPNINE NI! 
 
 

OBVESTILO - KMEČKA TRŽNICA! 
 

Vsako drugo in četrto soboto v mesecu bo od 8.00 do 12.00 delovala kmečka tržnica v trgu Vransko. 
Dobrote iz kmetije (kruh iz krušne peči, skuto in domač sir) bo ponudila Marija Skok iz Črete.    
Vabimo tudi ostale zainteresirane ponudnike kmečkih dobrot in pridelkov, da ponudijo svoje pridelke in 
proizvode na kmečki tržnici.  

Vljudno vabljeni na obisk kmečke tržnice! 
 

 
Spoštovani,  
tudi letos se pridružujemo Dnevu odprtih vrat slovenske kulture, ki vsako leto poteka pod okriljem 
Ministrstva za kulturo RS ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna.  
 

V sredo, 3. decembra 2008, od 10.00 do 15.00 vam ponujamo brezplačno: 
 

- voden ogled zbirke gasilskega orodja, opreme, uniform in priznanj  
(Poslovna stavba podjetja Inde), 
posebno znamenitost predstavljajo velike vodne brizgalke na lesenih vozovih iz 19. stoletja; 
 

- voden ogled zbirke kmečkega orodja, kovaške delavnice, sedlarstva in drugih obrti, ki so 
bile razvite na Vranskem, 

            (Etnološka zbirka pri Ludviku Piklu, Brode 20, Vransko). 
  

V soboto, 6. decembra 2008, ob 19.30 vas vabimo v Kulturni dom Vransko na ogled komedije 
PRIMORSKE ZDRAHE. 
 

V izvedbi Dramskega odseka Prosvetnega društva Štandrež si bomo ogledali eno najpopularnejših komedij, ki 
jo je leta 1762 napisal Carlo Goldoni. Zgodba se dogaja v ribiškem mestecu, med ribiči in njihovimi družinami 
in v primorskem narečju. 
 

V petek, 12. decembra 2008, ob 20.00 vas vabimo v Športno dvorano Vransko na praznični koncert 
SILVESTRSKI POLJUB. 
 

Prisluhnili bomo največjim uspešnicam Alfija Nipiča, pa tudi presenečenj ne bo manjkalo. 
    

Bodimo skupaj v prazničnih dneh veselega decembra. 
 
        Zavod za kulturo, turizem 

       in šport Vransko 
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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 

A. Kokot: POZABLJENO SONCE 
E. Fritz: DRUGAČEN SVET 
C. Fuentes: DIANA ALI SAMOTNA  
                   BOGINJA LOVA 
R. Pečjak: ROKEC 
B. Fourrier: HUJŠANJE Z UŽITKOM 
J. Navodnik: SLOVENIJA JE USTVARJENA    
                     ZA NANOTEHNOLOGIJE 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE – 120 let 
K. Meyer: KAMNITA SVETLOBA 
A. Demšar: OLJE NA BALKONU 
S. Makarovič: PREKLETI KADILCI 
K. Hosseini: TISOČ VELIČASTNIH SONC 
N. Ephron: MOJ VRAT MI GRE NA ŽIVCE 
N. Chatelet: ŽENSKA V RDEČEM 
A. Nothomb: S STRAHOSPOŠTOVANJEM 
G. Babnik: KOŽA IZ BOMBAŽA 
J. Werich: FIMFARUM 
F. Milčinski Ježek: PREPROSTA LJUBEZEN 
J. Juul: KOMPETENTNI OTROK 

M. Lebeničnik: MALI RADOSTNI UMORI 
S. Tratnik: IME MI JE DAMJAN 

 

 

Obveščamo vas, da bo Občinska knjižnica Vransko v torek, 16. 12. 2008, zaradi strokovnega srečanja 
knjižničarjev zaprta. 
 

Vas pa vabimo na dan odprtih vrat v sredo, 3. 12. 2008, od 12. do 18. ure. Vabljeni tudi tisti občani, ki 
niste člani knjižnice in še nikdar niste bili v knjižnici. 
Ta veseli dan kulture bomo ob 17. uri sklenili s predstavo o Primožu Trubarju, ki jo bodo zaigrali 
učenci OŠ Vransko – Tabor. 
Veselimo se srečanja z vami. 
 

 

V petek, 12. 12. 2008, ob 17. uri vas vabimo na novoletno delavnico z Ireno Verbič, kjer boste 
izdelovali praznične vizitke. 
 

 

SAVINJČANI BEREMO – bralna značka za odrasle 
 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec (z vsemi enotami) je 20. novembra, na dan slovenskih splošnih knjižnic, 
pričela 2. sezono branja odraslih za bralno značko Savinjčani beremo. 
Bralna značka bo potekala vse do aprila 2009, v mesecu maju pa bo za vse sodelujoče zaključna prireditev z 
gosti in podelitvijo priznanj. 
 

Vabimo vas, da se v čim večjem številu pridružite veliki družini bralcev. Naj vas ime bralna značka ne 
prestraši, saj ne gre za bralno značko „v šolskem pomenu“. Za več informacij povprašajte v knjižnici ali 
poglejte na spletni strani www.zal.sik.si. 

 


