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                            6. 3. 2009 
 

                                       

                                                            Spoštovani, 
zaradi velikega zanimanja za našo fotonapetostno elektrarno na Vranskem, Vas vse, ki se zanimate za tovrstno pridobivanje 
električne energije vabimo, da se udeležite predavanja na katerem vam bodo strokovnjaki s tega področju predavali kako do 

fotonapetostne elektrarne, vse od načrtovanja pa do izdelave, ob koncu predavanja  
pa vam bodo odgovarjali na konkretna vprašanja. 

Seminar bo potekal 11. marca 2009 s pričetkom ob 8.45 in je brezplačen. 
 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA »SONČNA ENERGIJA« 
Datum: 11. marec 2009 s pričetkom ob 8.45 

 

   8.45  Registracija udeležencev 
   9.15  Uvodni nagovor (g. Marko Krajnc) 
   9.45  Spodbude Eko sklada (g. Franc Beravs) 
10.15  Ekonomska upravičenost sončne elektrarne (g. Andrej Hanžič) 
10.45  Odmor za kavo 
11.15  Sončne elektrarne v Sloveniji – dosedanji in bodoči razvoj (g. Franko Nemac) 
11.45   Načrtovanje in izbor foto napetostnih modulov (g. Andrej Hanžič) 
12.15  Primer dobre prakse – MFE Energetika Vransko (g. Marko Krajnc) 
12.45   Konec – razno 

 

 

  

          OOBBČČIINNSSKKII  IINNFFOORRMMAATTOORR  šštt..  4499  
 

                  E-mail: obcina.vransko@vransko.si       Spletna stran: http://www.vransko.si     
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
ZAPISNIK 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 2. marca 2009, ob 19. uri v predavalnici 
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66. 
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku) 
- člani Občinskega sveta ob 19. uri:  Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Ivan 
Bervar, Vladimir Reberšek in (Maja Jerman od 2. točke dalje);  
Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar, direktorica OU in Petra Slatinšek, računovodja. 
Opravičeno odsotni člani obč. sveta: Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik. 
Ostali prisotni: Nadzorni odbor: Janez Lencl; sredstva javnega obveščanja. 
Opravičeno odsotni ostali vabljeni: Mojca Hrastnik, direktorica Zavoda sv. Rafaela Vransko. 
Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 8 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna.  
Sprejem dnevnega reda:  
Župan poda predlog za dopolnitev  in razširitev predlaganega dnevnega reda kot sledi: 
- za dosedanjo 3. točko predlaga uvrstitev nove dodatne točke 4: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in 
delovanju občinske uprave, dosedanje točke 4 in 5 se ustrezno preštevilčijo in tako postanejo točke 5 in 6 za točko 6 se doda 
nova točka 7: Razpis pogojev in rok dajanja pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2008 in nova točka 8: 
premoženjsko-pravne zadeve, tako da postane točka 9 točka Razno. Predlog dopolnitev in razširitev obrazloži, nato odpre 
razpravo. Pripomb na predlog z obrazložitvijo ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju za sprejem in potrditev predlaganega in 
dopolnjenega dnevnega reda: 8 glasov ZA. Na podlagi rezultatov glasovanja je bil sprejet 
Sklep št. 307: Soglasno se sprejme naslednji  
DNEVNI RED: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22. 12. 2008 in 8. korespondenčne seje z dne 29. 12. 2008   
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009  
4. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovanju občinske uprave 
5. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata 
6. 1. Poročilo koncesionarjev  o izvajanju socialno varstvenih storitev Pomoč družini na domu za leto 2008 
6. 2. Obravnava in potrditev predloga cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu od 1. 2. 2009 dalje 
7.     Razpis pogojev in rok dajanja pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2008 
8.     Premoženjsko pravne zadeve 
9.     Razno 
 

Ad1: Pripomb na predložen zapisnik 15. redne in 8. korespondenčne seje ni bilo, zato so svetniki pristopili h glasovanju za 
potrditev zapisnikov v predloženem besedilu. Glasovanje: 8 glasov ZA, 0 glasov proti. 
Sklep št. 308: Soglasno se potrdita zapisnik 15. redne seje z dne 22. 12. 2008 in 8. korespondenčne seje z dne 29. 12. 2008, 
oba v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
Občinski svet se seznani s pisnim odgovorom DARS-a, Družbe za avtoceste RS, d. d., na vprašanja svetnice Maje Jerman, 
ponovnim pisnim zahtevkom Stanislava Cencena, Čeplje 28 v zvezi z ureditvijo gozdnih poti in pisnim odgovorom župana z dne 
21. 1. 2009 na vloženo zahtevo.  
Vložene nove pobude in vprašanja svetnikov:  

- Kdaj se bodo pričela dela na mostu »pri Pak« na Vranskem? - Marjan Pečovnik 
- Ureditev dovoljenega parkiranja na delih pločnikov v trgu Vransko, ki moti neovirano hojo pešcev, zlasti pa skupin 

otrok vrtca in šole. - Marjan Pečovnik 
- Ali je predvidena varovalna ograja ob pločniku LC Vransko – Brode? - Emil Jelen 
- Ureditev mulde pod zaselkom Ropasija (pod kontejnerji pri ovinku). - Franc Remic  
- Sanacija po poplavi zasutega mostu na začetku JP Klokočovc - Klance (pod Vinkom Ropasom). - Vladimir Rančigaj 

Zaključek: Pisne odgovore na zastavljena vprašanja pripravi občinska uprava do naslednje seje občinskega sveta. 
 

Ad3:  Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009: 
Zabeleži se prisotnost svetnice Maje Jerman. Predlog odloka je bil obravnavan in sprejet v 1. branju na prejšnji redni seji ter 
posredovan v javno obravnavo do vključno 15. 2. 2009. V času javne obravnave na predlog odloka ni bilo podanih pripomb. 
Župan povpraša ali je kakšen predlog amandmaja. Ker jih ni, župan vloži svoj amandma s katerim predlaga naslednjo 
prerazporeditev sredstev:  
- Področje porabe 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST, podprogram 16039005. Druge 
komunalne dejavnosti, proračunska postavka 04010 Druge komunalne dejavnosti se doda pod konto 413500 v višini 14.421 
EUR (stroški izvajanja javne službe Energetiki Vransko). Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti, proračunska 
postavka 04034 PE Komunala Vransko, konto 413500 v višini 23.703 EUR  
- Proračunski uporabnik 4001 Režijski obrat, področje porabe 06 Lokalna samouprava, podprogram 06029001 Delovanje ožjih 
delov občin, proračunska postavka 06009 Režijski obrat v skupni višini 31.376 EUR. K amandmaju poda obrazložitev ter ga 
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posreduje v razpravo. Nihče se ne priglasi k besedi, zato župan predlaga glasovanje za sprejem amandmaja in nato glasovanje 
za sprejem odloka: sprejem amandmaja: 9 glasov ZA; za sprejem odloka: 9 glasov ZA. 
Sklep št. 309: Soglasno se sprejeme amandma župana v predloženem besedilu. 
Sklep št. 310: Sprejme se Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2009 z upoštevanjem sprejetega amandmaja. 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad4: Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovanju občinske uprave: 
Obrazložitev poda direktorica občinske uprave, ki pove, da gre za uskladitev 16. člena odloka o organizaciji in delovanju 
občinske uprave, ki določa režijski obrat kot samostojno notranjo enoto s predlaganim statusom v Odloku o ustanovitvi 
režijskega obrata  kot nesamostojne enote, ki ga bo občinski svet obravnaval v nadaljevanju.  Ker gre za manjše spremembe, 
se predlaga obravnava po hitrem postopku in sprejem v predloženem besedilu. Predlog odloka se posreduje v razpravo. Ker 
nihče ne želi razpravljati, svetniki pristopijo h glasovanju o predloženih predlogih sklepov: za sprejem odloka po hitrem 
postopku: 9 glasov ZA; za sprejem odloka v predloženem besedilu: 9 glasov ZA.  
Sklep št. 311: Občinski svet soglaša, da se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovanju 
občinske uprave občine Vransko sprejme po hitrem postopku. 
Sklep št. 312: Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovanju občinske uprave občine 
Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Ad5: Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata: 
V obrazložitvi predloga odloka župan pove, da je zaradi prenehanja OE Komunala Vransko v okviru Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, potrebno izvajanje te javne službe kar najhitreje organizirati na primeren in zakonsko dovoljen način, zato se 
predlaga ustanovitev Režijskega obrata, ki bo deloval kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske 
uprave. RO bo izvajal iste naloge kot do sedaj (letno in zimsko vzdrževanje cest in javnih poti, urejanje zelenih  in drugih javnih 
površin, vzdrževanje in urejanje pokopališč, urejanje tržnih mest, urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje 
itd.), seveda pa gre tudi za prenos kadrov. Realizacija je planirana za 1. 4. 2009, zato se predlaga sprejem odloka po hitrem 
postopku (združena 1. in 2. obravnava). Župan pozove k razpravi. Nihče ne želi razpravljati, zato župan poda predlog sklepov  
na glasovanje: za sprejem odloka po hitrem postopku: 9 glasov ZA; za sprejem odloka v predloženem besedilu: 9 glasov ZA;  
Sklep št. 313: Občinski svet soglaša, da se predlog Odloka o ustanovitvi Režijskega obrata sprejme po hitrem postopku. 
Sklep št. 314: Sprejme se Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 

Ad6: 6. 1. Poročilo koncesionarjev  o izvajanju socialno varstvenih storitev Pomoč družini na domu za  leto 2008: 
6.2. Obravnava in potrditev predloga cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu od 1. 2. 2009 dalje: 
Župan uvodoma predlaga predstavitev in obravnavo obeh povezanih točk ter po njih skupno razpravo, nato pa glasovanje za 
vsak predlog sklepa posamično. Pripomb na podan predlog ni, zato poročila o izvajanju socialno varstvenih storitev Pomoči 
družini na domu za leto 2008 na osnovi predloženih poročil obeh koncesionarjev (Zavod Pelikan Karitas za obdobje januar-
marec 2008 in Zavod sv. Rafaela Vransko za obdobje april – december 2008) poda direktorica občinske uprave. Pove, da iz 
poročil izhaja trend naraščanja števila uporabnikov, saj je bila storitev v letu 2008 nudena 22 uporabnikom, kar predstavlja  
letno povprečje 16,5 uporabnika in je bistveno višje od normativa, ki  je 11,25 uporabnika. 2 neposredni izvajalki sta tako 
opravili 2.413,06 ur dela. Finančni del poročila kaže minimalno pozitivno poslovanje. Občina Vransko kot koncedent na 
izvajanje storitev ni prejela nobene pripombe ali pritožbe, sodelovanje s koncesionarjem je zelo dobro, koncesionar v celoti 
spoštuje določbe koncesijske pogodbe.  
Sledi še obrazložitev predloga sklepa za izdajo soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu ter predstavitev primerjalne 
analize cen storitev v nam najbližjih okoljih (Občina Gornji Grad, Lukovica, Zagorje ob Savi, Spodnje Savinjske občine). Predlog 
cene je oblikovan skladno z metodologijo in sklepom MDDSZ o rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2009. 
Povišanje oziroma uskladitev cene koncesionar utemeljuje s povišanjem stroškov iz naslova zakonske uskladitve plač, visokih 
stroškov prevoza (km) in porabe časa,ki je potreben za dostop izvajalk do uporabnikov.  
Po podanih obrazložitvah vprašanj in pripomb ni bilo, zato župan predlaga glasovanje za sprejem predlogov sklepov:  
- za sprejem in potrditev predloženih poročil koncesionarjev: 9 glasov ZA;  
- za izdajo soglasja k ceni storitve pomoč družini na domu: 9 glasov ZA. 
 

Sklep št. 315: Sprejme se Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko  za leto 
2008 v obliki in vsebini, kot sta ga pripravila koncesionarja Zavod Pelikan-Karitas za obdobje od 1-3/2008 in Zavod sv. 
Rafaela Vransko za obdobje od 4-12/2008. 
Sklep št. 316: Občinski svet daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 14,10 EUR za 
efektivno uro storitve od 1. 2. 2009 dalje. 
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški vodenja 1,70 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 12,40 EUR/uro. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 7,90 EUR in je sestavljena iz subvencije: za stroške vodenja v višini 1,70 
EUR/uro in 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 6,20 EUR/uro. Prispevek uporabnika znaša 6,20 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 objave  v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. februarja 2009 dalje do sprejema novega 
sklepa. 



 4 

Ad7: Razpis pogojev in rok dajanja pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2008: 
Člani občinskega sveta so obravnavali predlog o razpisu pogojev in rokih dajanja pobud za podelitev priznanj občine, ter v 
razpravi podprli dodaten predlog V. Rančigaja, da se poleg razpisanih podeljuje tudi priznanje župana. 
Zaključek: Občinska uprava pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka do naslednje seje občinskega sveta. 
V nadaljevanju svetniki opravijo glasovanje za sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA;  
Sklep št. 317: Sprejme se sklep o Razpisu pogojev in rokih dajanja pobud za podelitev priznanj občine Vransko za leto 2008 
v besedilu kot izhaja iz priložene priloge. Razpis se objavi na krajevno običajen način, to je na oglasni deski občine, v 
Občinskem Informatorju in na  spletni strani www.vransko.si. 
 

Ad8: Premoženjsko-pravne zadeve:  
Na osnovi predhodnega pozitivnega mnenja odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami z dne 2. 3. 
2009 za odkup zemljišča, ki je v naravi asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari grad, nepremičnina parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, 
cesta v izmeri 928 m2, po ponovno ocenjeni vrednosti v višini 21.827,00 EUR in predlog župana so svetniki v nadaljevanju 
ponovno odločali o tej premoženjsko pravni zadevi ter predhodno z glasovanjem: 9 glasov ZA imenovali komisijo za izvedbo 
tajnega glasovanja kot sledi: 
Sklep št. 318: Imenuje se komisija v sestavi: Jelen Emil, predsednik; Aleš Roman, član;  Anica Medvešek, članica. 
Predsednik komisije nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta. Seja je nato prekinjena. Komisija 
opravi štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik poda zapisniško ugotovitev, da predlog 
sklepa ni prejel potrebne 2/3 večine za sprejem.  
Sklep št. 319: Ugotovi se, da predlog sklepa za odkup zemljišča, ki  je v naravi asfaltna JP 992571 Zaboršt – Stari grad, 
nepremičnina parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, cesta  v izmeri 928 m2 ni bil sprejet. 
 

Ad16: Razno. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.15. 
 

Zapisala: Jadranka Kramar                                                                    ŽUPAN: Franc Sušnik 
 

 

ODBOR ZA KMETIJSTVO 
ZAPISNIK 8. redne seje Odbora za kmetijstvo, ki je bila v četrtek, 19. 2. 2009, ob 11. uri  v sejni sobi Občine Vransko. 
Prisotni člani odbora: Ivan Kokovnik, Ivan Brvar, Rudi Savinek, Rafko Novak in Franc Remic. 
Ostali prisotni: župan Franc Sušnik in OU, Rosita Papinutti.    
Dnevni red: 

1. Informacija o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini 
2. Vloga za donatorstvo  Društvo hmeljskih starešin 
3. Vloga za sofinanciranja govedorejskega društva  Žalec 

 

Ad1: Informacija o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini: 
Župan Franc Sušnik je seznanil Odbor za kmetijstvo, da se ne izvede javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva v občini za leto 2009. Namenska sredstva za razvoj kmetijstva se razporedijo v naslednje leto 2010, javni razpis se 
tako izvede vsako drugo leto, tako, da imajo večjo možnost pridobitve sredstev vsi upravičenci iz področja kmetijstva. Člani 
odbora za kmetijstvo so se z predlogom strinjali in ga sprejeli: Potrdi se predlog, da se javni razpis o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva  izvede  drugo leto, tako, da ima večjo možnost pridobitve sredstev čim večje število 
upravičencev. 
 

Ad2: Vloga za donatorstvo  Društvo hmeljskih starešin: 
Odbor za kmetijstvo bo vlogi Društva hmeljskih starešin in Govedorejskega društva Žalec obravnaval po sprejemu proračuna 
za leto 2009.  
 

Zapisala: Rosita Papinutti                                                                                                                                      Predsednik: Ivan Kokovnik 
 

 

OBNOVA CERKVE SV. MIHAELA VRANSKO 
 

Odbor za obnovo župnijske cerkve in župnišča Sv. Mihaela Vransko obvešča, da se načrti pospešeno pripravljajo. Ko bodo 
končani in potrjeni od Zavoda za varstvo in kulture dediščine Slovenije, se bodo dela po začrtanem programu lahko začela. Vse 
občane prosimo, da s prostovoljnimi prispevki pričnete pomagati. Prispevke lahko nakažete po posebni položnici, ki so na 
razpolago na knjižni polici v cerkvi, na bančni račun št.: 2430-0900-4474-862 na poti ali na katerikoli banki, lahko pa 
gotovinske prispevke oddate tudi gospodu Franciju Beričiču. Prosimo pomagajte, ker denar že potrebujemo. 
Hvala za razumevanje! 
                                                                                                                                               Odbor za obnovo župnijske cerkve in župnišča 
 



 5 

OBČINA VRANSKO RAZPISUJE 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 priznanj Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanj 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: 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; 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  petka, 3. aprila 2009, 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. 
 

 

Sprememba variabilnega dela cene toplote iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko – OBVESTILO 
 

Spoštovani! 
 

Skladno s 6. členom Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
za tarifne odjemalce (Ur. List RS št. 36 z dne 20. 4. 2007 - v nadaljevanju Uredba) vam pošiljamo obvestilo o spremembi 
variabilnega dela cene toplotne oskrbe iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko, ki jo izvaja podjetje Energetika Projekt, d. o. 
o.. Uredba določa mehanizem za oblikovanje cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja ter postopke 
in pravila za njihovo spreminjanje. S tem zahtevkom uveljavljamo spremembo variabilnega dela cene zaradi znižanja cene 
vhodnih energentov ekstra lahkega kurilnega olja. Sedanji povprečni variabilni del cene znaša 47,7316 €/MWh in se zniža za 
9,9 %, to je na 43,0074 €/MWh. Sedanja povprečna cena 60,5210 €/MWh se s tem zniža na 56,9866 €/MWh to je za 5,84 %. 
Izračun povprečne cene je izdelan skladno s Prilogo 1 omenjene Uredbe. Sklep o povišanju cene je sprejel Janez Herodež. 
Nove prodajne cene se za toploto uveljavi s 1. 3. 2009 in jih bomo upoštevali že pri obračunu za mesec februar 2009. 
                                                                                                          

 Energetika Projekt d.o.o.:  Janez Herodež 
 

 OSNOVNA ŠOLA VRANSKO – TABOR   
 

ZBIRALNO – OSVEŠČEVALNA AKCIJA ˝APARAT NI ZA VSAK ODPAD˝ 
 

V tednu od 16. do 20. marca 2009 bo na Osnovni šoli Vransko – Tabor potekala že druga akcija zbiranja odpadne elektronske 
opreme. V tem času lahko vsi občani Vranskega pripeljete v šolo vso odpadno električno in elektronsko opremo, ki jo imate 
doma. 20. marca bo pred šolo stal zabojnik za večje aparate (štedilnike, hladilnike, klimatske naprave …), zato vas vljudno 
prosim, da vse večje aparate pripeljete pred šolo le na ta dan (20. 3. 2009). Manjše aparate bomo zbirali cel teden. Z 20. 
marcem se akcija zaključi in na šoli ne bomo več zbirali odpadne električne in elektronske opreme. Učenci naše šole z akcijo 
sodelujejo tudi v nagradni igri. Podjetje Zeos bo izbralo 3 šole, ki bodo zbrale največ kosov odpadne embalaže na učenca. 
Najboljši razred na šoli bo dobil nagradni izlet v Postojnsko jamo. Pomagajte učencem, da bodo pri akciji čim uspešnejši. 
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NOGOMETNI KLUB VRANSKO 
 

PRIPRAVE NA NADALJEVANJE PRVENSTVA V POLNEM TEKU 

V NK Vransko skoraj ne poznamo počitka, vadba se je po končanem jesenskem delu prestavila v dvorano, kjer so do konca 
meseca februarja potekali skoraj vsi treningi vseh selekcij. Zaradi slabih vremenskih razmer bo naša najmlajša selekcija U-10 z 
vadbo v dvorani nadaljevala tudi v začetku meseca marca, medtem ko so vse ostale selekcije primorane treninge opravljati 
zunaj, saj se nadaljevanje prvenstva nezadržno bliža. Začetek pomladanskega dela je predviden za 21. 3. 2009, ko začnejo 
tekmovanje člani, mladinci in kadeti, teden dni kasneje pa še mlajše selekcije. Da bi se čim bolje pripravili na pomladanski del 
prvenstva, smo se v klubu tudi na željo igralcev odločili, da organiziramo krajše priprave na morju, tako da smo se od 26.02. 
do 01.03.2009 s člansko ekipo in kombinirano ekipo kadetov in mladincev mudili v Medulinu. Pričakalo nas je lepo, za ta letni 
čas toplo vreme, kar je pravo nasprotje glede na pogoje, ki jih imamo doma. Vsi smo se hitro navadili na pospešen ritem 
aktivnosti, saj so si treningi in tekme sledili kot po tekočem traku. Morda edina stvar, ki nas je motila, so bila trda igrišča, ki so 
kazala posledice velikega števila treningov, ki so jih do konca februarja tukaj opravile ekipe iz vse Evrope, od prvoligaških ekip 
do ekip regionalnega ranga. No, v delovni vnemi, so fantje na to hitro pozabili, po končanih treningih pa so se lahko sprostili v 
hotelskem bazenu,kar so vsi s pridom izkoristili. Na pomoč pri regeneraciji je priskočil tudi Matic Nežmah, ki je prevzel vlogo 
medicinca in maserja, ter tako kar nekaj fantom pomagal, da so zdržali vse napore. Ni manjkalo tudi prijetnih trenutkov in 
smeha, kar je tudi eden izmed ciljev takšnih skupnih priprav. Omeniti velja tudi prehrano, ki je bila odlična, raznovrstna, tako 
da so se fantje lahko dobro okrepčali, saj se je vsekakor našlo za vsakogar nekaj. Obe ekipi sta imeli po dva treninga na dan, 
odigrali pa smo tudi 5 trening tekem z nasprotniki iz Slovenije, Avstrije in Nemčije, ki so se prav tako nahajali na pripravah. 
Skratka, Medulin smo zapustili polni prijetnih vtisov in hkrati že slišali želje, da naslednje leto, če bo le mogoče, takšne 
priprave tudi ponovimo. Kot je že rečeno, treningi se bodo nadaljevali na domačem igrišču, dogovarjamo se tudi za različne 
prijateljske tekme, marsikaj pa bo pred pričetkom potrebno postoriti tudi na igrišču in seveda tudi izven njega. 
Termini treningov selekcij NK KIV Vransko v mesecu marcu: 
U8, U10                 ponedeljek (16.00 do 17.30), sreda (16.30 do 18.00) V DVORANI !!! 
U12, U14 ponedeljek (16.30 do 18.00), sreda (16.30 do 18.00), sobota(15.00 do 16.30) 
U16, U18 ponedeljek (16.30 do 18.00), sreda (16.30 do 18.00), petek (16.30 do 18.00) 
ČLANI  torek (16.30 do 18.15), četrtek (16.30 do 18.15), petek (16.30 do 18.15) 
V imenu članske ekipe, bi se rad zahvalil našemu sponzorju KIV – u, ki je omogočil nakup nove športne opreme za člansko 
vrsto, tako da bomo v prihodnje enotno oblečeni predstavljali barve Vranskega , nogometnega kluba in podjetja KIV tako na 
domačih igriščih, kot tudi v tujini. 
Na naši spletni strani www.nkvransko.si, si lahko preberete vse najnovejše o delovanju našega kluba. Vse nove člane vabimo k 
vpisu v našo šolo nogometa, oglasite se lahko na samem treningu ustrezne selekcije, kjer boste dobili ostale informacije! 
 

                                                                                           

 KK VRANI VRANSKO (www.kkvrani.net) 
 

Sezona 2008/09 se hitro bliža koncu in Vrani smo v zadnjih tekmah zopet zasedli prvo mesto na lestvici, ki edino zagotavlja 
napredovanje v višjo ligo. V naši drugi košarkarski sezoni namreč nastopamo v 3. SKL (slovenski košarkarski ligi), vendar smo 
dve tekmi pred koncem sezone na prvem mestu in ob primeru zmage na le eni tekmi bomo naslednje leto igrali v 2.SKL. To je 
za klub s tako kratko zgodovino izjemen uspeh, zato si vsi igralci in ostali člani kluba izjemno želimo napredovanja. V februarju 
2009 smo odigrali tri tekme. 7. 2. smo doma gostili ekipo Žiri in presenetljivo šele v zadnjih minutah strli odpor borbenih 
gostov, v Žireh smo namreč slavili z razliko 37-ih točk. Naslednje srečanje nas je čakalo v Šenčurju, kjer smo prikazali eno 
slabših predstav v sezoni. Zasluženo smo izgubili in si resno ogrozili prvo mesto. Vse pa smo popravili preteklo soboto. V 
dvorani Vransko so gostovali igralci Utrip Trzina, ki so do te tekme vodili na lestvici. Z odlično igro- tako v obrambi kot v 
napadu, smo jih brez težav premagali z razliko 29-ih točk. Tribune so bile ponovno lepo napolnjene, komisar tekme pa je v 
poročilu napisal, da si je tekmo ogledalo 100 gledalcev. Zahvaljujem se vsem, ki so nas prišli spodbujat, prav tako pa ste lepo 
vabljeni na zadnjo tekmo sezone proti ekipi Gorenje vasi. 
Lestvica po 16. krogu 3. SKL - skupina CENTER: 

Preostali tekmi v sezoni 2008/2009:  
 

7. marec 2009 
Krvavec Meteor : Vrani Vransko 

 
14. marec 2009, ob 19.00 

Vrani Vransko : Gorenja vas 
 

Tekma bo zaključno dejanje letošnje 
sezone, zato ste vsi vljudno vabljeni! 

 
Žan Ocvirk 

Mesto Ekipa Št. tekem Zmage Porazi Koš razlika Točke 

1. Vrani Vransko 14 11 3 159 25 

2. Šenčur CPKR ml. 15 10 5 145 25 

3. Utrip Trzin 14 10 4 120 24 

4. Nazarje 14 10 4 116 24 

5. Ivančna Gorica 14 7 7 49 21 

6. Krvavec Meteor 14 7 7 -29 21 

7. Gorenja vas 14 6 8 -12 20 

8. Žiri 15 3 12 -131 18 

9. Kranjska gora 14 0 14 -417 14 
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 ŠPORTNO DRUŠTVO S FIT - aerobika v Športni dvorani Vransko 
 
                                                                                                         PONEDELJEK: 

                      TNZ: (trebuh, noge, zadnjica):19.00-20.00           STEP AER.+TNZ AER.: 20.1-21.15 
 

                                                                                                                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       

         
      Informacije: 041 204 325 

 

 

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT 
 

         Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obvešča, da je izšla DVD zgoščenka s posnetkom koncerta 
Silvestrski poljub, ki je bil 12. 12. 2008 v Športni dvorani Vransko. Zgoščenka bo naprodaj po 2 EUR, zanjo pa 
zbiramo naročila v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, v Športni dvorani Vransko, Vransko 23 ali po 
telefonu na tel. št.: 703 12 10. Če se boste oglasili pri nas, vam bomo izsek iz koncerta z veseljem predvajali. 
 

Še vedno je na zalogi knjiga POZDRAVI IZ VRANSKEGA V SLIKAH -1, ki jo lahko kupite v pisarni Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko, po ceni 4,00 EUR. 
 

 

KD Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica 
 

vabi na ogled komedije 
 
 

»BI NE BI« 
 
 

Kulturni dom Vransko 
sobota, 21. 3. 2009, ob 19.30 

 

          ZA ABONMA IN IZVEN 
 

                           

    ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 
 

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.  

Da priskočimo in to s »športno zabavo« za rojstni dan! 

 

Prijave in informacije: v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko,  
v Športni dvorani Vransko ali po telefonu: 041 238 749, 03 703 12 10 
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Žalec  

vabi na območno revijo odraslih pevskih zborov, ki bo  

v soboto, 28. marca 2009 v poznih popoldanskih urah v Športni dvorani Vransko. 

Vabljeni vsi ljubitelji petja! 
 

 

 

 
            

Občinska knjižnica Vransko 
 

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

e-mail: skvransko@zal.sik.si  

 

Občinska knjižnica Vransko vas vabi na naslednje prireditve: 
 

• petek, 13. 3. 2009, ob 18. uri                                     - URA PRAVLJIC 

• petek, 3. 4. 2009, ob 17. uri                                       - VELIKONOČNA DELAVNICA Z IRENO VERBIČ 
 

NOVOSTI 

 
ODRASLI 

S. Granda: MALA ZGODOVINA 
SLOVENIJE 

Bernadette: IZ MOJE BELEŽNICE 
R. Mccloughry: BOG, LJUBEZEN IN VSE 

DRUGO 
M. - C. Delahaye: V PRIČAKOVANJU 

OTROKA 
OSEBNOSTI – veliki slov. biografski 

leksikon 
T. Gerritsen: ŽETEV 

D. Benioff: MESTO TATOV 
D. Steel: SESTRE 

K. E. Woodiwiss: ZIMSKA VRTNICA 
A. Lee: POHOD(T)NICA 

M. Geldermalsen: POROČENA Z 
BEDUINOM 

A. Roy: AFRODIZIAK 
L Patterson: CROSS 

J. Marias: TVOJ OBRAZ JUTRI (Vročica  
in sulica) 

S. Brown: ZAJTRK V POSTELJI 
M. R. Mccall: ONKRAJ SKUŠNJAVE 

I. Petrarkova: DEJ MI TA KEŠ 
S. Savnik: ESEJ NA MATURI 

T. Schuster: HITRI VODNIK VARSTVO 
RASTLIN 

 
D. Cramm: NAŠ OTROK 

K. Natek: SLOVENIJA 
V. C. - Žerovnik: ZAPETI ALI OD MODE 

ZADETI? 
N. Hornby: KAKO BITI DOBER 

B. Korun: NA ZAČETKU JE BILA TROJA 
D. R. Rejec: USTVARJAMO S FIMO MASO 

POTEPANJA 
EVROPA 2009 

M. Gustinčič: MOTO AVTO VODIČ 
I. Štusej: PUNČKA 

 
OTROCI 

M. Masterl Š.: ZAKAJ RAD OBIŠČEM 
BABICO IN DEDKA 

S. Pergar: KNJIGA, PISKRC IN MARELA 
S. Linder: ZRAČNA VILA TARA 
S. Linder: VODNA VILA AELIN 
S. Linder: ZEMELJSKI ŠKRAT 

S. Linder: OGNJENA VILA 
T. Kokalj: ZAJEC IN ROGLJIČEK 
V. Radovanovič: BELO JADRO 

V. Radovanovič: DEDKOVO KOLO 
S. Pergar: POVODNI MOŽ V KRKI 

A. Bell: ZIBBY PAYNE in čudovito strašni 
eksperiment „frklja“ 
G. Millard: TISHKIN 

 

 
M. Mavsar: BRIN IN ZAJEC 

M. Mavsar: BRIN IN POSKOČNI JAN 
M. Mavsar: BRIN IN ALEKS AFRIKA 
J. Bitenc: PESMI O ZIMI IN DEDKU 

MRAZU 
N. J. Parker: BLIP SREČA PIP 

N. J. Parker: PIP DOBI KOLESA! 
RUPERT GRADI GNEZDO 

RUPERT IN ZVEZDNA DEKLICA 
RUPERTOVA DIVJA VOŽNJA S 

SKIROJEM 
RUPERTOVA PODMORSKA 

PUSTOLOVŠČINA 
A. Blade: ZMAJEVA DVOJČKA 

A. Gibbons: CHARLES DARWIN 
SLOVENSKE LJUDSKE PRAVLJICE 

M. Podgoršek: O DEČKU, KI JE PISAL 
PESMI 

B. Pulko: DVE CIKLAMI ALI NA SVETU 
JE 

DOVOLJ PROSTORA ZA VSE 
J. Vidmar: KLUB BESNIH PUNC 
U. Weber: VSE O SPOLNOSTI 

C. Pitcher: LJUBO DOMA, KDOR GA 
IMA 

M. Doyle: KOPAČ IN SKAKAČ 
E. Burfoot: PRITIHOTAPIL SE JE MRAK 

 


