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OBEINSKEMU S\TETU

ZADEVA: Imenovanie ditektoriceZavoda za kulturo, turizem in SportVtansko

Direktorici Zavoda za kulturo, turizem in Sport Vransko, Suzani Felicijan Bratoi, se dne 30. 9.

2077 btete pedetni mandat.
f. ilen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda >>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko<
pradni list RS, 5t. 16/05) dolota, da direktorja imenuje obiinski svet Obtine Vransko na podlagi
javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.

Obtina Vtansko kot ustanoviteliica zavoda 1e zato dne 30. 6. 2017 v Obiinskem informato{u -
Uradnih objavah Obiine Vransko, na spletni strani www.vransko.si, na oglasni deski Obiine
Vransko, na Zavodu RS za zaposlovanje, Utadu za delo Zalec rn na spletni s:rrarlr ZRSZ
www.ess.gov.si objavila iavni natetaj/razpis za zasedbo delovnega mesta direktor javnega zavoda
>>Zavod za kulturo, turizem in Sport Vransko< za naslednje pedetno obdobje.

Na javni natetaif razpis ie prispela zgoli enapijava in sicer pniava dosedanje direktorice Suzane

Felicijan Bratol,. Komisija za izvedbo izbtnega postopka je ugotovila, da kandidatka izpolnjuje
zakonsko doloiene in posebne pogoje za zasedbo nzpisanega delovnega mesta.

Svet ZKTS Vransko )e na 2. korespondenini seji, ki je potekala od 12. 8.2017 do 17. 8.2017 po
elektronski po5ti, podal pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za di"ektoico zavoda.

Glede na navedeno, kandidatkino dosedanje uspelno vodenje ZKT| Vransko in predstavljeno
dobro vi.zijo dela tn razvoia zavoda v prihodnje obiinskemu svetu predlagam, da spreime
naslednii sklep:
Za direktoico Zavoda za kulturo, tudzem in Sport Vtansko za mandatrro obdobie 1. 10.

2017 - 30. 9. 2022 se imenuje Suzana Feliciian Bratoi,, toiena 1. 8. 1965, stanuioia Jetonim
8,3305 Vtansko.
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Franc

Priloge:
- priiavna dokumentacija
- zapisnik o delu komisiie za rzvedbo izbirrnega postogka;
- odpravek sklepa 2. kotespondenine seje sveta ZKTS Vransko z dne 18. 8. 2017 .
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ZADEVA: Mnenje o kandidatki zz diektoico ZKTS Vransko - odpravek sklepa

Svet zavoda Zavod za kultrno, turizem in Sport Vransko je na 2. koresponde,ndni seji,
ki je potekala od sobotg 12.8.2017 (od 10. ure) do Cetrtka, 17.8.2017 (do 12. ure) po e-
po5ti, obravnaval prijavo dosed"nje direktorice Suzane Felicijan BratoZ na razpisano delovtro
mesto direltorja jamega zavoda >>Zavod a kulturo, rurizem in Sport Vransko< in sprejel
naslednji sklep:

Sklep 5t 16:
tlani Sveta zevode dajejo pozitivno rnnonje k imonovrnlu kandidetke ge. Suzene
Felicijen Bretol, rojene l. 8. 1965, rtenujole v Jeronlm E, 331)3 Vrrnsko ze direl orico
javnege zavode >Zavod ze kulturo, furizcm in lport Yrrnrko< za netlednje petletno
obdobjc 2017-2022.

Danijana Podbregar,
Sveta zavoda
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Obdina Vransko
Yransko 59

3305 Vtansko
Stevilka: 1 10-01 /2017-08
Darua: 17. 7. 2077

ZAPISNIK O DELU KOMTSIJE
za izvedbo izbimega postopka na podlag1 iavnega tazpisa za zaeedbo

delovnega mesta direl,ftor iavnega zavoda >Zavod za kulturo, tutizem in
Spot Vransko< za mand,atno obdobie 2017 -20n

1. Komisija za izvedbo izbimega postopka na po.ll"gi iavnega r:zpisz zt zasedbo ddovnega
meste direktot iavnega, zzvoda >Ztvod za kulturo, tudzem in Sport Vrarrsko<< za mandamo
obdobje 2077 -2021, imenovaoa s sHepom iupana it. 170-Ol /2017 -07 z fue 17 .7 . 2077 , se

je sesala v ponedelje\ 17. 7 . 2Ol7 , ob 14. uri v sejni sobi Obdine Vtansko, Vransko 59.

2. Komisija ie najptcj -gotovila, da je na javni razpis ptispele zgolj ena prijava in sicer priiava
Suzane Feliciian Bratoi,Jeronim 8, 3305 Vtensko. Komisija ie aadalie ugotovila, da je ediru
ptiiava prevoiasna in da je kuverta ustlezlo ozrlLzienz.

3. Komisija je prijavo odpda in ugotovile, & vsebuje:

- pdiavo na razpisano delovno mesto z iivlicniepisom z fue 6.7. 2017;
- ptogtam dela in viziio l:Lzlrlola ZKTlVtansko v obdob iw 2Ol7 -2022 z doe 6. julijazll7;
- fotokopijo diplome z dne 20. 12. 1993 (izdq*e\ UL, Filozofska fakulteta);

- certiElat Goethe initituta o znaoiu nern{kega fezika;
- laixo o driavljenstvrq izjavo o neobsojenost! izjavo o neobtoienosti in dovolienie za

pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Komisija ie ugotovila, & pdieva vsebuie vsa zahtrvztz dolezila in ie totei fornalno
popolna.

4. Komisila je nadalie prispelo priiavo vsebinsko obravnavala in ugotoviJa, da kandi&tka
rzpolniule zakonsko dolodene rn posebne pogoie za zasedbo razpisanega delovnega mesta

ter ocenila, da sta program dela in vizije nzrojaZloda za kulturo, turizem in Sport Vransko
v obdobju 2017-2022, ki iu ie predloiila kandi&tka, primema.
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Na porll"g; navedenega je komisiia odloiila, da je naiprimemeiSa kandidatk za ztsedbo

tazpiszr.egt delovnega mesta direktot iavnega zavoda >Zavod za kulturo, turizem in iport
Vtansko<, za obdobie od 1. 10. 2017 do 1, 10.2022, Suzana Felicijan Bratoi, Jetonim 8,

3305 Vransko.

Izbirni postopek !e biI zakliutcn ob 74:25 ui

Zapisal:

Rudolf Pu-inik

Marija Jemen

Rosita Papinutti

Rudolf Puinik

Podpisi dlanov komisije
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S,,"ana Feliciian BratoZ
Jeronim 8
3305 Vransko

Oblina Vransko
Vransko 59
3305 Vransko

Prijava na razpisano delovno mesto

Na podlagi vaiega razpisa, objavljenega v Uradnih objavah Ob6ine Vrmsko, *.6?12017 z
dne 30.6.2017, se javljam na ra4isano delovno mesto direktorjajalrrega zavoda ,'Z.avod za
kulturo, turizem in Iport Vransko".
Rojena sem l. avgusta 1965 v Postojni, $er sein maturirala na Ekonomski srednji Soli leta
1984 in se takoj po maturi zaposlila v poslovalnici turistidne agencue Avtoprometa Gorica v
AjdovSdini. Po dveh letih sem prckinila delovno raaerje in se vpisala na Filozofsko
fakulteto, smer zgodovin4 kjer sem leta t993 diplomirala Leta 1994 sem se zaposlila v
Arhivu Republike Slovenije kot pripravnica Po opravljenem strokovnem izpitu iz arhivistike
sem nastopila delo na Ministrstw za obrambo kot vodja arhiva" Ker sem Zelela strokovno
napredovati, sem na ministrstvu ostala kraj5i das ter se ob prvi priliki vrnila v Arhiv
Republike Slovenije.
Na Vransko sem se preselila po rojstvu prve hderke konec leta 1994. Po parih letih so me
povabili k sodelovanju v Kultumo dru5tvo Vransko, ko paje Obdina Vransko sprejemala
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Z,avod za mtzelsko, kultumo, nuistidno in Sportno
dejavnos! sem se odlodil4 da se preiztusin 5e kot vodja omenjenega zavoda. Dobrih Sest let
sem to delo opravljala ob redni zaposlitvi kot vr5ilka dolinosti direktorj4 a z leti seje
dejavnost zavoda Siril4 predvsem po letu 2007, koje Obdina Vransko zgradila Sportno
dvorano. Tahat smo najprej zaposlili upravnika dvorane ter objavili razpis za direktorja
zavoda s 1/5 delovnim dasom. Kot edina prijavuena sem nsstopila delo direktorja v
dopolnilnem delovnem dasu Obseg mojih del seje zelo pove{al, saj s€m poleg poslovodnih
zadev opravljala 5e kadmvske ter pripravljala in izvqlala kulturni progam. Ker je bilo dela
veE kol za osem ur t€densko, smo v kadmvskem na&tu zs leto 2008 predvideli l/2 ""poslilev
direkto{a Konec aprila 2008 sem zapustila sluZbo v Arhiw RS in se za polovidni delovni
das zaposlila na Obdini Vraasko kot vi5ja wetovalka za dnrEbene dejavnosti ter za ostalo
polovico kot direktorica zavoda.
V petindvajsetih letih sluZbovanja sem si pridobila mnoge izkulnje in znanjq saj sem se ves
das dopolnilno izobraZevala. Tako sem opravila i4it iz upravnega postopka, se izob,raZevala v
programu Manegm.ent v kulturi na Gea Collegu, spoznavala pravila protokola pri IGeniji
Benedetti ter obiskovala jezikovne tefuje.
Aktivno znanje jezikov: sloven56ina, nemiEin4 srbohrva3Cina
Pasivno znanje jezikov: angle5Cin4 ilalijan5ain4 latinllinq ru5dina.
Delo z radunalniSkimi programi MS Word, MS Excel, MS Power Point, lntemet.
Na ra?pisano delovno mesto se ponovno prijavljam, ker omer{eno delo opravljam z veseljem
Ze petnajst let. Zadela sem pri ustanovitvi Zavoda izvedla njegov vpis y 56dni rsgisler,
sodelovala pri pripravi vseh pravnih aktov, ki dolodajo njegovo delovanje in pri vseh letnih
programih dela. Ker pa me to delo zelo veseli, predvsern delo na podrodju kulture in ker inam
Leljo intnzijo za nadaljni razvoj zavoda, si Zelim delo opravljati Ie v naslednjem mandatu.

Vransko, 6. 7 .2017 S Felcij an BratoZ
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IZIAVA O DRZAVLIANSTVU REPIJBLIKE SLOVENIJE

Podpisana Suzana Felicijan BratoZ, rojena 1.8. 1965 v Postojni, s sralnim bivali5aem Jeronim
8, 3305 Vransko, izjavljam, da sem drZavljanka Republike Slovenije.

s Felicij BratoZ

IA AV A,DA NISEM BILA PRAVhIOMOCNO ONSOTMIE

Podpisana Suzana Felicijan Bratoi, rojena l. 8. l%5 v Postojni, s stalnim bivali5dam Jeronim
8, 3305 Vrarsko, izjavljam, da nisem bila pravnomodno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanjq ki se preganja po uradni doL&rosti in tla nisern bila otnoje,lra na nepogojno
kazen zapora v tajanju ved kot fust mesecev.

Suzgna Felicijan Bratoi

IZI AY A, DA ZOPER MENE M VLOZENA PRAVI..IOMOENA OBTOZMCA ZARADI
NAKLEPNEGA KA,AIIVEGA DEJANJA

Podpisana Suzana Felicijan Bratol, rojena l. 8. 1965 v Postojni, s stalnim bivali5dem Jeronim
8, 3305 Vransko, izjavljam, da zaq mene ni vloZena pravnomodna obtoZnica zaradi
nakle,pnega ka'nivega dejanja" ki se prcganja po uradni dolinosti.

Suzana elicijan Bratoi

IZIAVA, DADOVOIJUJEM PRIDOBITEV PODATKOV TZ I]RADNIH EVIDENC

Podpisana Suzana Felicijan Bratol, rojena l. 8. 1965 v Postojni, s stalnim bivaliltem Jeronim
8, 3305 Vransko, izjavljam, da za narnen tega javnega razpisa dovoljujem ObIini Vransko
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Suzana Felicijan BratoZ
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PROGRAM DELA INVZUARAZVOJA ZAVODA ZA KTJLTIJRO, TI,JRIZEMIN
SpoRr vnq,NsKo v oBDoBJU 2ort-2022

Zavod opravlja javno sluibo na podro6jih kulhne, turima in Sporta. Njegovo poslanstvo je
organiziranje, spodbujanje in razvoj vsakc od dcjavnosti in vseh skupaj v celoto z namenom
zadovoljiti uporabnike.
Cilji delovanja Zavoda so prizadevanje za dim bolj raznoliko h kvalitseo kulturno, Sportno
in turistiCno dogajanje v obCini, sodelovanje pri naErtovanju infrastnrkture oziroma
zagotavljanje pogojw za delovanje na kultumem, Sporhem in turistiCnem podro{ju Zavod
kot dober gospodar upravlja s Sportro dvorano, kultumim domom, Schwentnerjevo hiSo,
gasilsko in emolo5ko zbirko.

V petnajstletnem delovanju so bili uswarjeni pogoji za delovanje, na vseh teh podrodjih so se
uveljavili pmgrami, delovanje zavodt je postalo prepoznavno v domalern okolju, Spodnji
Savinjski dolini in v drZavi. Vsako od podrodij deluje samostojno in v prepletu z ostalima
dvema
Za vnaprej je pofebno najprej sprejeti strategijo razvoja zavoda S tem namerrcm smo letos
organizirali dve okrogli mizi, o turimu in Sportu. Sklepna misel obeh je povezovanje in
sodelovanje, tako drultev in klubov kot turistidnih ponudnikov. Ta skupra ugotovitev naj bo
vodilo pri pisanju sEategije, skladno z obainsko usmeritvijo, nacionalnimi programi in
aktualno ponudbo oa hgu.

Na podrodju kulture je potrebno ohraniti doseZeno stopnjo razvoja dejavnosti in jo Se

obogatiti. Z abonmajsko ponudbo smo prideli pred desetimi leti, y sezill2007 n008, ko smo
ponudili gledali5ki abonma za odrasle. Ker je bil program dobro sprejet, smo naslednje leto
dodali 5e otro5kega, rrladinskega in glasbenega. Zaradi prilagajanja povp,ra5evanju snno
sdasoma opustili mladinsh in glasbeni abonmq ohoSki in gledaliSki abonma pa sta ves das
dobro obiskana" Trudili se bomo za ohranitev progmmov in ob tem ohranili stik s publiko in
njihovimi Zeljsmi. Gledali5ki albonma je zasnovan na ponudbi arnaterskih gledali5kih skupin,
saj te obiskovalci najbolj sprejemajo. Vsako leto uvrSlamo v program nove skupine iz
razliEnih slovenskih krajev in a zamejsttta- Vizija je pripeljati na Vmnsko dim ved razlidnih
skupin iz razlidnega okolja z razlidnimi natini uprizarjanja z namenom spoznavanja slovenske
jezikovne, karakteme in geografske raznolikosti. V vseh programih sledimo aktualnosti in
priljubljenosti nastopajodih. Povczujemo so s sorodnimi inStitucijami v sosednjih obdinah. Z
medsebojnim dogovarjanjem Zelimo dosedi, da se dogodki ne bi izvajali v istih terminih.
V poletnih mesecih Ze deset let pripradarno prirediwe Vranski poletni vederi - OZivimo
kultumo dedi5dino. S projektom smo uspe5no sodelovali na razpisu LAS-a Spodnje Saviqiske
doline. Program je bil v letih 2012-2013 v 85 %o sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeielja. Program je zasnovan na olivljanju kulturne dediSCine, na
dodajanju kultume vsebine podruZnidnim serkvam. Hlcati pa ielimo klasiEno glasbeno
umetnost pribliZati podeZelskim ljudem, ki nimajo molnosti obiska veljih glasbenih sredi5d.
K sodelovanju smo pritegnili glasbenika Milana Hudnika, ki skrbi za kvaliteten progam.
Vraoski poletni vederi so postali prcpoznavni v slovenskem prostoru med obiskovalci in
izvajalci, ki si Zelijo nastopati na Vranskih poletnih veC.er'rh, zato lahko Ze govorimo o
festivalu klasidne glasbe.
Pred leti smo organizimli ved koncertov narodno-zabawe in zabavne glasbe v Sportri
dvorani. Zamdi finanrno zaostrenih r zmsr, smo tovrstro dejavnost opustili in raje ponudili
dvorano drugim organizatorjem. Tako je bila vednamenska dvorana vsaj enkrat letno
nmenjena tudi glasbi. Letos smo ob obtrinskem prazniku spet pripavili koncert narodno-
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zabavne glasbe, ki je navdutil obiskovalce in nastopajode, nas pa opogumil, da bomo vnaprej
spet organizatorji koncrrtov, ki pritegnejo obiskovalce.
Ob'dinski infomrator izdajamo od leta 2010. Ker je direktor Zavoda hhati tudi odgovoren
urednih bom tudi v prihodnjem obdobju skrbela za objavo vseh prispevkov, ki jih avtorji
objavljajo na platformi mojaobcina-si in si prizadevala za aktualno vsebino.
V nastajanju je tudi strokovna monografija V ta namen je Zupan Franc Su5nik imenoval
uxedliSki odbor, mene pa so dolodili za glavno in odgovomo urednico. Prispevke pitejo
uveljavljeni zgodovinarji, arheologi in umetnostni zgodovinedi, ki imajo rok za oddajo do
konca leta 2017, iz},la pa bo v nasledojem letu, ko bo Obdha Vransko prazrovala 150.
obletdco podelitve E5kih pravic.
Zavod bo tudi v prihodnje sodeloval pri organizaciji obdinskih proslav ob slovenskem
kultumem praziku, obdinskem praznikq dnevu drZavnosti, dnevu mrwih, dnew
samostojnosti in enotnosti ter ob tem sodeloval s kultumimi druStvi in jim nudil tehnidno in
vsebinsko pomod pri organizaciji prireditev.

V Schwenherjevi hiSi se izrodilo in delo prednikov ter kultuma dedi3tina sama po sebi
povezuje'ta s turistidno ponudbo in povpra5evanjem na trgu.
V njej je urejen manj5i veEnamemki prostor, ki je h.hati Vstopna informacijska todka (VIT)
Eko muzeja Zalec in prostor za sklepanje porck, od maja 2014 hrdi Turistidno infomacijski
center. Tu potekajo predavaoja, delavnice, prcdstavitve, koncerti, predvsem pa razstave
likovnih del. Vsako lao povabimo na odprtje heh do Stffi razstav, od leta 2013 smo gostili
ie preko deset arnaterskih urnetnikov, ki delujejo in ustvarjajo v domaiem okoljq oziroma so
v povezavi s Savinjsko dolino. Razstavljavce izbiramo nakljuCno, po p,riporodilih. Da bi
postali prepoznavni tudi v Sir5em okolju, smo se prikljulili k mednarodnemu likovnemu
informatorju Likovni svet.

V TIC-u poleg turistidnih bforrnacij nudimo tudi prodajo spomhkov in lokalno pridelanih
izdelkov. NaSa vizija je ureditev prostora za tienje lokalno pridelane hraae in izdelkov
domale obrti, da bomo na enem mestu ponujali turistidne informacije in lokalno pridelano
hrano ter izdelke domade in umetnostrre obrti, prebivalstvo spodbujali k inovativnosti in
porajanju novih idej, rplivali na povezovanje kn*ijskih gospodarstev v razlidne oblike
finega in proizvodnega organiziranja. Ta prostor bo lociran v hi5i, ki predstavlja kultumi
spomenik lokalnega pomena, zato s projektom dajemo pomen trdi dedisaini kot razvojnemu
dejavniku podeZelja" spodbujamo trrizem in z ojim povezane dejavnosti.
Povezovanje kultume dedi3dine in naravnih wednot z razvojem turima in prefivljaqiem
prostega dasa bo vplivalo na izbolj5anje kakovosti Zivljenja na podeZelju in na vedjo
gos@arsko mod ter na zrraqi5anje revSiine.

Schwentnerjeva hila je v celoti nujno potebna adaptacije. Prijavljali smo se Ze na razlidne
razpise, letos ponovno neuspe5no na razpis Ministrstva za kulturo ter na razpis LAS-a
Spodnje Savinjske doline, ki vlaga v razvoj podelelja. Z aktivnostrni za pridobitev sredstev je
potrebno skupaj z Obdino Vransko nadaljevati, saj predstavlja hi5a dudovit ambient za razne
akivnosti. Se naprej si bomo prizadevali za oZivitev in promocijo nalega rojaka Lavoslava
Schwenterja. V stiku smo z Strokovnim zftfierjem zalolnikov in knjigotrZcev pri
Gospodarski zbomici Slovenije, ki podeljuje Schwentnerjevo nagrado kot priznanje za delo
na podroiju razvijanja bralne kulture v Sloveniji ter med Slovenci izven meja domovine.

Ob l50Jetnici rojstva so v Gostilni pri Mamici na Lodici pri Vranskem na na.So pobudo na
jedilnik postavili jedi iz kuharice Minke Govekar, ki jo je izdal L. Schwentner leta 1909.
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Povezali smo se s Turistidnim dnrSwom GuSt, ki povezuje ponudnike hrane, rodnih izdelkov,
storitev ... v obdinah Tabor in Vransko. Z namenom pmmocije njihove dejavnosti in na3ih
tudstiinih poti smo letos maja skupaj in v sodelovanju s PD Vmnsko organizirali prvi
kulinaridni pohod >Z GuStom po poti dediSline<. Pohod je bil dobro obiskan in sprejet med
domalini in pohodniki, zato je z njim vsekakor potrebno nadaUevati.

Zavod upravlja tudi z gasilsko in etnoloSko zbirko. Zaradi likvidacije podjetja Inde, fier je
bila gasilska zbirka aa ogled preko deset let, so nastale teZave z iskanjem ustreznih prostorov
za njeno postavitev. V letu 2015 je Obdina Vransko podpisala najemno pogodbo s PGD
Prekopa in maja smo na ogled postavili zbirko v lepe,m in velikem prostorq \ier so eksponati,
ki govorijo o razvoju gasilstvq smiselno in nazomo predstavljeni. Etnolo5ka zbirka je na
ogled pri zasebniku Ludviku Piklu, ki "rnjo skbi kot dober gospodtr in zbirko zelo rad
pokaze.
Ker se v zadnjern dasu tudi v na5i obdini vse bolj razvija zasebna turistidna ponudb4 moramo
biti v trendu s 6asom in dogajaqiem pripravljeni na vedji priliv tujih turistov. HiIka sprostitve
privablja obiskovalce od vsepovsod ki poleg oddiha v neokrnjeni naravi Zelijo spoznati tudi
SirSe okolje, zato pridejo po informacije v TIC, v kratkem pa bo odprt Kmrp Podgrad. Zato
moramo nujno oznaliti Le zatrrtfie sprehajalne in kolesarske poti, ki srno jih leta 2015
omadili na spletni stani GeaGo, fizidno v naravi pa 5e ne. Tudi s tem projektom smo se
prijavili na razpis LAS SSD.
Obiskovalce vsako leto vabimo na Vrmsko s po5iljanjem ponudb za oglede, s sodelovaqlem
na sejmib, povezujemo se s Zavodom za kulturo, Sport in turizem ihlec in sodelujemo v
okviru projekta RDO Deiela Celjska Zaradi vedje prepoznavnosti smo se vkljudili tudi v
$eerjsko turistidno zvezo SASKA, ki skrbno obvelda o vseh dogodkih na podroCju Savinjske,
SaleSke i, Koro5ke. Sodelujelno s ponudniki turistidnih produktov in itUtev v obdini, z
AMZS Centrom vame volnje, pri pripravi Vranskega pusbrcga kamevala, pri kolesarjenju
po Spodnji Savinjski dolini ...
Mars*aj smo v preteklih letih naredili, a zavedamo se, da moramo biti ves das v koraku s
dasor4 prisotri in prepoznavni na trgu kot pomod ponudnikom in obiskovalcem.
Pmv ako se bomo povezovali s tujimi kraji, iskali partnerje za skupno sodelovanje na razpisih
in se trudili, da bomo vzpostavili sodelovanje na kultumem, turistidnem in Sportnem podrodju.

Na podroCju Sporta izvajamo upmvljanje Sportre dvora:re Vransko in skbimo, da je dvorana
dobro vzdrlevaoa, ter da so termini Cim bolj zapolnjeni. To nam dokaj dobro uspevq i3Cano
pa vedno anova izzive, ki bi naredili Sportro dvorano 5e bolj zanimivo.
Poleg teningov in rekreacii skrbimo, da se v dvorani in okrog nje vedno nekaj dogaja- V
jeseni 2e voE let organiziramo tek in kolesarjenje po obEini, sejem rabljene zimske Sporbre
opreme, za najmlajle potekajo dez celo leto Sportne mjsttrodnevne zz:bave tq gibalna abeceda
za najmlajie. Pozimi b deset let organiziramo smudarske idete v tujino. NaSa Zelja je tudi
ureditev zunanjega fitnesa ob Sportri dvorani, zaledenitev zunanjega Sportnega igriBda in
ueditev drsalisda" trim stez4 rekonstrukcija zunanjega igri5da ob Sportri dvorani ...
Radi bi organizirali Sportra tekmovanja v individualnih 5portnih panogah (namiai 1sni5,
badminton, kos...) kot tudi tumirje v skupinskih lportnih panogah. Te aktivaosti so odvisne
od potreb in Zelja zainteresirane javnosti. V dasu poditnic bomo organizirali razne Sportre
aktiwosti za Sportno in rekreativno pretivljanje prostega Iasa. Programi bodo namenjeni
osrovnosolcerL dijakom ter tudi Studentom. Dejavnosti bi Le izlvajah, a ker med poEitfcami
te drugi organizatorji ponujajo razlidne alilivnosti, [akamo na ugodni trEnutek saj ne Zelimo,
da se termini pokrivajo.
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Organizirali smo Ze vei plesnih te{ajev za odrasle. S to in raaimi drugimi ponudbami
(delavnica tek4 samoobrambe, nordijske hoje, lest hoje ...) bomo nedsljevali.
2e ve! let sodelujemo v vsesloverski akciii Veter v iaseh - S Sporton proti odvisnosti, kijo
vodi Sportna unija Slovenije. Tudi vnaprej bomo skrbeli, da bomo k njej pritegnili dim veC
otok, star5ev in vseh, ki se borijo pmri odvisnostim.
Se naprej bomo Ilani Zdrutxlnja IporErih centov Slovarije, \ler vedo dobimo strokovno
pomod za kvalitetro up,ravljanje sportnih povr5in.

Moje mnenje jq da mora Zavod delovati v smislu dim veEje odprtosti za rrolve, altemativne
oblike razvoja kulture, turizma in Sporta- Prijavljati se mora na razpise z omenjenih podrollj z
namenom, da bo Ob0ina vkljudena v C.im vei projektov in da bo lahko deleZna dim veI
razpisanih sredstev iz domalega proraduna kot tudi iz sredstev evropskih skladov. Pri tem naj
nBstopa samostojno ali v obliki povezovanj z drugimi zavodi, agencijami, predvsem z RA
Savinja Zalec.
Sodelujemo pri vseslovenski-h projeltih: Dan odprtih vrat v slove$ki kulturi, Dnevi evropske
kultume dcdisdine, Tednu vseZivljenjskega udeqjq Tednu ljubiteljske kulture, Vetru v laseh,
Kriinikovem pravljiCnem festivalu ir se tromo podobnim projektom 5e prikljutevali.
Trudili se bomo za skrbno in dosledno upravljanje z infrastruktum, ki jo je ustanoviteljica
predala Zavodu v upravljanje. Za uspeSnej$e delo se moramo vsi zaposleni truditi in
nepr€stano im&aLevalt na serni"arjih, delavnicah s podroCja dela zavoda, finmEnega
poslovanj4 pravnih predpisov ter se povezovati in imanjavati izkuSnje s sorodnimi zavodi.

Vse veI nam podoboih zavodov vkljuduje v svoje okrilju tudi mladino in mladinsko politiko.
Merdm, da $e razvoj v to smer, da bi v naslednjih letih v zavodu registrirali in zateli izvajati
tudi to podrotje, s poudarkom na medgeneracijskem povezovanju.
Zavod bo 5e naprej opravljal adminisaativna dela za Dru5tvo ,rnivetza za tre(ie Zivljenjsko
obdobje in sprejel vse naloge, ki jih bo nanj prenesla ustanoviteljica Oblina Vransko ter nudil
wetovalno pomod vsern dru5tvom.

Vransko,6. julii 2017

Suzana Felicijan BratoZ
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