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Spoštovani občanke in občani!

Vljudno Vas vabimo na prireditev v počastitev dneva državnosti
v petek, 24. junija 2005, ob 20. uri
pri lipi na avtobusni postaji Vransko.
***

V soboto, 25. junija 2005, ob 9. uri vas Planinsko društvo Vransko vabi na tradicionalni
pohod na Čreto. Ob 11. uri se bo pri planinskem domu nadaljevalo družabno srečanje
z Ansamblom bratov Dobrovnik.
***

Ob 22. uri zvečer si lahko v KINU POD ZVEZDAMI na parkirišču za Vrtcem Vransko
ogledate slovenski film CVETJE V JESENI.

LesEnDemo 2004–2005
(prikazi pridobivanja, rabe in trženja lesne biomase)
Strojni krožek Savinjska dolina v sodelovanju z Zvezo Strojnih krožkov Slovenije
organizira prikaz strojev za pridobivanje lesa (vitle, motorne žage), stroje in postopke
priprave kuriva (cepilniki, rezalno-cepilni stroji, sekalniki) ter kotle na polena, sekance in
pelete. Sodelovala bodo vsa podjetja, ki ponujajo opremo za energetsko rabo lesa.
Demonstracija bo v soboto, 18. 06. 2005, pri kotlovnici Vransko.
Ob 10. uri bo ogled proizvodnje kotlov in drobilnikov lesa
Pesed v vasi Prapreče.
Ob 11. uri se bo začel praktični prikaz ob kotlovnici daljinskega ogrevanja na Vranskem.
OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
Z A P I S N I K 16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 30. maja 2005, ob 19. uri v prostorih sejne
sobe Občine Vransko, Vransko 59.
•
Ugotovitev prisotnosti: prisotnih vseh 11 članov Občinskega sveta.
Župan pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je bilo na seji prisotnih vseh 11 članov Obč. sveta, zato je bila seja sklepčna.
•
Sprejem dnevnega reda:
Na predlagani DR ni bilo pripomb, zato so svetniki z glasovanjem 11 glasov ZA, s sklepom št. 321, soglasno sprejeli naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta z dne 18. 04. 2005;
2. Pobude in vprašanja svetnikov;
3. Obravnava predloga in odločanje o povišanju cen vode, kanalščine in čiščenja odplak;
4. Odločanje o pristopu k projektu CERO II;
5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004;
6. Obravnava vlog, prošenj in pobud:
6.1 Vloga Podbregar Ivan, Zahomce 13 - za finančno pomoč pri sanaciji plazu po neurju 1998,
6.2 Vloga Reberšek Slavko, Prapreče - za pomoč pri obnovi mostu,
6.3 Vloga ŽU Vransko - za oprostitev plačila prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje za objekt »Naš dom«,
6.4 Vloga TD Šentgotard - za finančno pomoč za izvedbo programa društva,
6.5 Obravnava pobude Virjent Hermine, Vransko - za izboljšanje urejenosti ožjega dela trga Vransko;
7. Obravnava in potrditev končnega poročila o izgradnji mostu Brode;
8. Ureditev prometnega režima v Prekopi in imenovanje komisije;
9. Razno.
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Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta z dne 18. 04. 2005:
Na predložni zapisnik 15. redne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so z glasovanjem 11 glasov ZA brez razprave potrdili zapisnik v predloženem
besedilu.
Sklep št. 322
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta z dne 18. 04. 2005 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
Podana je bila naslednja pobuda svetnika, na katerega je odgovoril župan:
1. Franc Urankar predlaga, da se seje prestavijo na 20. uro zvečer. Odg.: Župan je odgovoril, da je bila to zadnja seja do septembra.
Ad3: Obravnava predloga in odločanje o povišanju cen vode, kanalščine in čiščenja odplak:
Kratek uvod je podal župan, nakar je predal besedo direktorju Javnega komunalnega podjetja, d. o. o., Žalec, Matjažu Zakonjšku, ki je podal
podrobnejšo obrazložitev predlogov o povišanju cen vode, kanalščine in čiščenja odplak. Predlog povišanja cene pitne vode za 9 % so utemeljili na
dejstvu, da je cena vode nespremenjena že od leta 2000, cene kanalščine in čiščenja odpadnih voda pa se v Občini Vransko oblikujejo prvič. Po potrditvi
predlogov na občinskih svetih vseh občin (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec) se nato predlog skladno z vladno Uredbo o predhodni
prijavi cen in Odredbo o pošiljanju obvestil o spremembi cen, posreduje v dokončno potrditev še pristojnemu ministrstvu za gospodarstvo in ministrstvu
za okolje in prostor. Sledila je krajša razprava, v kateri so sodelovali Boris Pikl, Franc Urankar in direktor JKP, d. o. o., Žalec, Matjaž Zakonjšek.
Glasovanje za sprejem predlogov sklepov: 11 glasov ZA.
Sklep št. 323
Obč. svet je soglasno potrdil predlog o povišanju cen vode, kanalščine in čiščenja odplak, kot ga je pripravilo JKP Žalec:
1. potrdi se povprečna lastna cena vodarine (pitne vode) v višini 117,24 SIT/m3 z veljavnostjo od 01. 06. 2005 dalje;
2. potrdi se povprečna upravičena cena odvajanja odplak (kanalščine) v višini 69,83 SIT/m3 od 01. 06. 2005 dalje;
3. potrdi se lastna cena čiščenja odplak (odpadnih voda) za gospodinjstvo v višini 132,41 SIT/m3 in gospodarstvo v višini
218,48 SIT/m3 od 01. 06. 2005 dalje.
Ad4: Odločanje o pristopu k projektu CERO II:
Župan je podal obrazložitev o pristopu in sofinanciranju CERO II ( regionalni center za ravnanje z odpadki – II. faza projekta). Poudaril je, da si Občina
Vransko s podpisom predloženega dokumenta in prevzemom obveznosti sofinanciranja zagotavlja dolgoročno možnost odlaganja odpadkov. Vrednost
celotnega projekta znaša 8.268.216 EUR (1.982.042.000 SIT), od tega znaša obveznost - skupni delež Občine Vransko 11.484 EUR (2.752.930 SIT).
Znesek se natančno določi s pogodbo na osnovi investicijskega programa in je za vplačilo razporejen na daljše časovno obdobje. Nato je podal predlog
sklepov na glasovanje.
Po glasovanju sta bila sprejeta naslednja sklepa:
- Za sklep št. 324 je glasovalo 11 glasov ZA.
Sklep št. 324
Svet Občine Vransko potrdi predlagani Aneks št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Celje« in pooblašča župana za podpis.
- Za sklep št. 325 je glasovalo 11 glasov ZA.
Sklep št. 325
Svet Občine Vransko potrdi investicijsko namero za izgradnjo II. faze RCERO Celje – mehansko biološko obdelavo odpadkov in
zadolžuje strokovne službe, da v proračunu in načrtih razvojnih programov uskladijo višino investicije skladno s predlogom
sofinanciranja v Aneksu št. 2 k Pogodbi o sofinanciranju izgradnje »Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje«.
Ad5: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004
Uvod in kratko obrazložitev zaključnega računa za leto 2004 je podal župan in povedal, da je ostala dokumentacija na vpogled na Občini Vransko. Po
krajši razpravi, ki je sledila, se je Občinski svet odločil, da gre zaključni račun v 60-dnevno javno obravnavo in da poteče rok za dajanje pripomb s
1. avgustom 2005. Župan še doda, da bo do konca junija 2005 opravljena tudi revizija zaključnega računa.
Nato so svetniki glasovali o predlogu naslednjih sklepov :
- za sprejem odloka v 1. branju: 11 glasov ZA;
- za posredovanje v 60-dnevno javno obravnavo in posredovanje pripomb do 01. avgusta 2005: 11 glasov ZA.
Sklep št. 326
Občinski svet sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko v predloženem besedilu v 1. branju.
Sklep št. 327
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko se posreduje na krajevno običajen način v 60-dnevno javno obravnavo. Vse
zainteresirane pravne in fizične osebe lahko pripombe na predlog odloka posredujejo do vključno 01. avgusta 2005.
Ad6: Obravnava vlog, prošenj in pobud:
6.1 vloga Podbregar Ivan, Zahomce 13 - za finančno pomoč pri sanaciji plazu po neurju 1998:
Uvod je podal župan. V razpravi so nato sodelovali Franc Urankar, ki je podal svoje stališče na podano situacijo, in ostali svetniki.
Po daljši razpravi je Občinski svet glasoval o predlogu za sofinanciranje plazu v višini 150.000,00 SIT: 11 glasov ZA.
Sklep št. 328
Občinski svet soglasno sprejema sklep, da se g. Ivanu Podbregarju , Zahomce 13, p. Vransko za sanacijo plazu odobrijo finančna
sredstva iz proračuna občine v višini 150.000,00 SIT.
- da NO pregleda vso dokumentacijo na to temo: 11 glasov ZA.
Sklep št. 329
Občinski svet nalaga Nadzornemu odboru, da opravi pregled celotne dokumentacije povezane s sanacijo plazu Ivana Podbregarja,
Zahomce 13, Vransko.
6.2 Vloga Reberšek Slavko, Prapreče - za pomoč pri obnovi mostu v Praprečah:
Župan je podal kratko obrazložitev glede situacije in predlagal svetnikom, da prispevajo pomoč v višini 50.000,00 SIT. V nadaljevanju svetnik Ivan
Dolinšek predlaga povišanje predlaganega zneska na 100.000,00 SIT. Sledi glasovanje o obeh predlogih:
za pomoč v višini 50.000,00 SIT: 6 glasov ZA;
za pomoč v višini 100.000,00 SIT: 5 glasov ZA.
Na osnovi glasovanja je bila sprejeta naslednja odločitev:
Sklep št. 330
Občinski svet je z večino glasov sprejel sklep, da se za pomoč pri obnovi mostu v Praprečah g. Slavku Reberšku, Prapreče 20 b,
Vransko, odobri finančna pomoč iz sredstev proračuna v višini 50.000,00 SIT.
6.3 Vloga ŽU Vransko - za oprostitev plačila prispevka za priklop na kanalizacijsko omrežje za objekt »Naš dom«:
Župan je podal obrazložitev in odprl nadaljnjo razpravo. Ker razprave ni bilo, so svetniki glasovali o predlogu za oprostitev plačila prispevka za priklop na
kanalizacijo: 11 glasov ZA.
Sklep št. 331
Prošnji ŽU Vransko se ugodi. Občinski svet Občine Vransko soglasno sprejema sklep, s katerim se ŽU Vransko oprosti plačilo prispevka
za priklop na kanalizacijsko omrežje za objekt »Naš dom«.
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6.4 Vloga Turističnega društva Šentgotard - za finančno pomoč za izvedbo programa društva:
Kratek uvod je podal župan. Razprave ni bilo, zato so svetniki pristopili h glasovanju o predlogu za odobritev finančne pomoči društvu v višini 75.000,00
SIT: 11 glasov ZA.
Sklep št. 332
Turističnemu društvu Šentgotard se za delovanje društva odobrijo finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za leto 2005 v
obliki dotacije v višini 75.000,00 SIT.
6.5 Obravnava pobude Virjent Hermine, Vransko - za izboljšanje urejenosti ožjega dela trga Vransko:
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo. Po krajši razpravi so svetniki glasovali o naslednjih predlogih sklepov:
svetniki se seznanijo s pobudo Hermine Virjent: 11 glasov ZA;
svetniki se NE strinjajo z enosmernim prometom za motorna vozila: 11 glasov ZA;
druge pobude bodo izvajalci upoštevali: 11 glasov ZA.
Sklep št. 333
Svetniki se seznanijo s pobudo Hermine Virjent. Druge pobude bodo izvajalci upoštevali pri samem delu.
Sklep št. 334:
Obč. svet zavrača pobudo Hermine Virjent o enosmernem prometu za motorna vozila (uvoz pri zelenici in izvoz pri cerkvi).
Ad7: Obravnava in potrditev končnega poročila o izgradnji mostu Brode:
Župan obvesti svetnike, da končno poročilo o izgradnji mostu še ni pripravljeno za obravnavo, zato se obravnava prestavi na septembrsko sejo
Občinskega sveta.
Ad8: Razno:
Župan je pod točko Razno vprašal vse prisotne, če je še kakšna zadeva, ki jo je potrebno obravnavati. Javil se je svetnik Sašo Urankar in podal pobudo
za razširitev DR za eno točko. Sašo Urankar je podal kratko obrazložitev že znane situacije zaradi prometnega režima v Prekopi. Po daljši razpravi, v
kateri so sodelovali župan, predsednik VO Prekopa, Štefan Jošt, in člani Občinskega sveta, so svetniki glasovali o naslednjih predlogih sklepov:
za razširitev DR s točko o prometnem režimu v naselju Prekopa: 11 glasov ZA;
za predlog o imenovanju komisije za vodenje aktivnosti za dokončno ureditev prometnega režima v Prekopi, v sestavi Srečko Pustoslemšek –
VOC Celje, Aleksander Borštner – Občina Vransko, Štefan Jošt – Vaški odbor Prekopa in Jure Ocvirk – Policijska postaja Žalec: 11 glasov ZA.
Sklep št. 335
Občinski svet sprejme predlagano razširitev DR 16. redne seje pod tč. 8: Prometni režim v naselju Prekopa in imenovanje komisije;
točka Razno se ustrezno preštevilči in postane tč. 9.
Sklep št. 336
Za vodenje aktivnosti za dokončno ureditev prometnega režima v Prekopi Občinski svet imenuje komisijo v naslednji sestavi Srečko
Pustoslemšek – VOC Celje, Aleksander Borštner – Občina Vransko, Štefan Jošt – Vaški odbor Prekopa in Jure Ocvirk – Policijska
postaja Žalec, ki bo urejala nadaljnje zadeve.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Zapisala: Aleksandra Kumer
ŽUPAN Franc Sušnik

ODBOR ZA KMETIJSTVO OBČINE VRANSKO
Z A P I S N I K 7. redne seje Odbora za kmetijstvo Občine Vransko, ki je bila v sredo, 08. junija 2005, ob 15. uri:
Dnevni red:
1. Pregled vlog, prispelih na razpis »Pomoč kmetijam 2005«;
2. Vloga za sofinanciranje delovanja Govedorejskega društva Žalec;
3. Vloga za plačilo za opraševanje in ohranjanje ekosistema – Čebelarsko društvo Vransko;
4. Vloga za sofinanciranje dejavnosti Združenja za integ rirano pridelavo zelenjave Slovenije;
5. Vloga Zbora hmeljarskih starešin in princes Slovenije;
6. Razno.
Ad1 Pod prvo točko dnevnega reda je odbor pregledal popolnost prispelih vlog na javni razpis »Pomoč kmetijam 2005«. Do 31. 05. 2005 je prispelo 71
vlog. Po daljši razpravi je odbor sprejel dva sklepa:
1. sklep - s štirimi glasovi ZA: naslednjim vlagateljem vlog Karlu Farčniku, Mariji Florjančič, Alenki Kladnik, Olgi Kropivšek, Anici Pečovnik, Rudolfu
Savineku, Igorju Karničniku, Vojku Ocvirku, Jožici Roter, Ludviku Zupanu, Andreju Brišniku, Jožetu Slapniku, Janku Vraniču, Petru Drolcu, Štefanu Joštu
se odobri sofinanciranje invalidsko-pokojninskega zavarovanja za dobo 3 mesecev - lažji pogoji kmetovanja.
2. sklep - s štirimi glasovi ZA: 56 vlagateljem vlog Slavku Brglezu, Ivanu Bervarju, Ivanu Bistanu, Milanu Bistanu, Francu Blatniku, Jožefu Blatniku,
Francu Bokalu, Janku Brdniku, Milanu Brišniku, Antonu Cenclju, Ivanu Cenclju, Antonu Cukjatiju, Francu Čvanu, Ivanu Dolinšku, Mariji Eberlinc, Miri
Farčnik Zore, Branku Felicijanu, Miranu Anderliču, Leopoldu Felicijanu, Mateji Godler, Francu Goričanu, Ivici Grašinar, Alojzu Hrastovcu, Francu
Hriberniku, Anici Jagodič, Radu Jermanu, Martinu Kajbiču, Ireni Kajbič Papež, Marjetki Kapus, Ivanu Kokovniku, Jožefu Križniku, Vojku Kropivšeku,
Ivanu Miklavcu, Ivanu Mošniku, Rafaelu Novaku, Ludviku Papinuttiju, Janku Pečovniku, Marjanu Oblaku, Stanislavu Podbregarju, Francu Punčuhu,
Branku Reberšku, Hinku Reberšku, Francu Remicu, Jožetu Ropasu, Petru Ropasu, Zlatku Semprimožniku, Izidorju Skoku, Francu Slapniku, Maksimiljanu
Šmidu, Francu Šoštarju, Ivanu Štrajharju, Rafaelu Učakarju, Nataši Urankar, Vilku Vrhovniku, Simonu Zajcu in Janezu Dežmanu se odobri sofinanciranje
invalidsko-pokojninskega zavarovanja za dobo 6 mesecev - težji pogoji kmetovanja.
Ad2 Odbor je obravnaval prispelo vlogo za sofinanciranje delovanja Govedorejskega društva Žalec in sprejel sklep:
3. sklep - s štirimi glasovi ZA: Govedorejskem društvu se odobri dotacija v višini 50.000,00 SIT.
Ad3 Odbor je obravnaval vlogo Čebelarskega društva Vransko za plačilo opraševanja in ohranjanje ekosistema in sprejel sklep:
4. sklep - s štirimi glasovi ZA: Čebelarskemu društvu Vransko se odobri dotacija za opraševanje 500,00 SIT na panj.
Ad4 Odbor je obravnaval vlogo za sofinanciranje dejavnosti Združenja za integrirano pridelavo zelenjave in sprejel sklep:
5. sklep - s štirimi glasovi ZA: Združenju za integrirano pridelavo zelenjave se odobri dotacija v višini 30.000,00 SIT.
Ad5 Odbor je obravnaval vlogo Zbora hmeljarskih starešin in princes Slovenije za finančno pomoč in sprejel sklep:
6. sklep - s štirimi glasovi ZA: Zboru hmeljarskih starešin in princes Slovenije se odobri 10.000,00 SIT finančne pomoči.
Ad6 Pod točko Razno je odbor razpravljal o sofinanciranju osemenjevanja plemenic in sprejel sklep:
7. sklep - s štirimi glasovi ZA: Potrdi se sofinanciranje osemenjevanja plemenic tudi v letošnjem letu v višini 1.000,00 SIT po plemenici.
Člani odbora predlagajo, da se vlogi Društvu rejcev drobnice Cekin za sofinanciranje delovanja društva, ki bo prispela naknadno, odobri dotacija v višini
60.000,00 SIT. Vlogi Strojnega krožka Spodnje Savinjske doline, ki bo prispela naknadno, se odobri dotacija v višini 10.000,SIT.
Zapisala: Rosita Papinutti
Predsednik Ivan Dolinšek

VANDALIZEM
Na območju Občine Vransko, predvsem pa v trgu naselja Vransko, opažamo v zadnjem času porast vandalizma, ki se dogaja predvsem v nočnem času,
največ pa ob vikendih. Poškodovani in prevrnjeni so bili smetnjaki, izruvani in zviti prometni znaki, izpuljene rože iz cvetličnih koritov ipd.
Predvidevamo, da omenjena dejanja povzročajo nekateri mladostniki, ki se v zgodnjih jutranjih urah vračajo iz gostinskih lokalov proti domu. Preprečimo
torej, da se vandalizem ne bo nadaljeval in povzročal škode na objektih in predmetih ter kvaril izgleda kraja. Kaj pa lahko sami storimo, da izboljšamo
stanje, bom opisal v nadaljevanju. Najprej pozivam mladostnike, na katere se nanaša ta članek, da razmislijo o svojih dejanjih, saj s svojim početjem
dajejo slabo luč kraju in povzročajo materialno škodo.

3

Starši, ki imate najpomembnejšo vlogo pri vzgoji otrok, pojasnite otrokom, da si bodo znali predstavljati, da ste s poškodovanjem npr. prometnega
znaka oškodovani tudi sami, saj gre denar za popravilo tudi iz vašega davkoplačevalskega denarja.
Ugotavljamo namreč, da se vandalizem pojavlja v večini primerov predvsem pri mladostnikih, ki še niso zaposleni in ne razmišljajo o svojih
nepremišljenih dejanjih, saj se le-ti v obdobju odraščanja z negativnimi dejanji izkazujejo pred svojimi vrstniki.
Starši, ki imate mladostnike, ki zvečer odhajajo na zabave v gostinske lokale ali kam drugam, vzemite si čas in se pogovorite z njimi ter jih naučite
primernega obnašanja. Kaj pa, če bi imena vandalistov javno objavili, kaj pravite na to?!
Verjetno bi se vsi tisti, ki imajo čisto vest, s tem strinjali. Upamo, da bodo osebe, zlasti tiste, ki jim je članek namenjen, le-tega prebrale in upoštevale
nasvete, da bo naš kraj lep in neokrnjen.
Vodja policijskega okoliša Roman Ocvirk

Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko išče hišnika za vzdrževanje
Kulturnega doma Vransko. Kandidat mora imeti vozniški izpit B-kategorije in lastno prevozno sredstvo.
Ponudbo z življenjepisom pošljite do 31. 07. 2005 na naslov: Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in
športno dejavnost Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko. Informacije: 031 210 298.
OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO vas pričakuje vsak
TOREK od 14.00 do 18.00 ure
- SREDO od 9.00 do 13.00 ure
PETEK od 12.00 do 16.00 ure
- SOBOTO od 9.00 od 12.00 ure
Informacije na telefon: 03 703 12 80
NOVOSTI V MESECU MAJU: KNJIŽNO GRADIVO
za odrasle:
za otroke in mladino:
Rushdie, S.: Satanski stihi
- Boonen, S.: Vou, kakšen volk!
Bin Ladin, C.: Kraljevina izza tančice
- Laupy, C.: Ne jokaj, Šapko
Harris, J.: Pet četrtin pomaranče
- Podgoršek, M.: O volku, ki je iskal pravljico
Brown, D.: Angeli in demoni
- Drews, G.: Samo za fante
Čepič, M.: Podobe iz življenja Slovencev
- Brezina, T.: Sultanov zombijevski meč
Sapač, G.: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji
- Bailey, J.: Osupljivi svet živali
Kelby, S.: Photoshop CS udarni triki
- Claybourne, A.: Usbornova enciklopedija
Mazzini, M.: 100 računalniških zvijač
človeškega telesa …
Brilej, R.: Preveri svoj IQ
Štampar, F.: Sadjarstvo
Till, S.: Gobe: nabiranje, priprava, uživanje
Burton, R.: Življenje s ptiči
Rotovnik, B. in drugi: Planinska šola: učbenik
Karlin, I.: Od opere do muzikala: veliki vodnik po glasbenem gledališču …
NEKNJIŽNO GRADIVO
DVD-ji: Ben Hur, Žogica marogica, Cesarjeva nova oblačila, Stanovitni kositrni vojak, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, Nepovratno …
Knjižnica vas vabi, da v njeni čitalnici prelistate Jano, Mladino, Utrip, Novi Tednik, EU novice, Uradni list, Družino, Zvon, Ampak, Novo revijo,
Planinski vestnik, Mavrico ali Cicibana!
Knjižnica vam nudi tudi uporabo interneta, e-pošte, barvno ali črno-belo tiskanje ter fotokopiranje!
NOVOST v mesecu maju: BIBLIOFON! Člani knjižnice imate možnost podaljševanja izposojevalnih rokov preko telefonskega odzivnika –
BIBLIOFONA. Za dodatne informacije povprašajte v knjižnici, na telefon 03 703 12 80 ali po elektronski pošti: skvransko@ce.sik.si!

- PRIREDITVE:
DATUM
Petek, 24. 06. 2005,
ob 20. uri
Sobota, 25. 06. 2005,
ob 09. uri
ob 11. uri
Sobota, 25. 06. 2005,
ob 22. uri
Sobota, 09. 07. 2005
Nedelja, 17. 07. 2005
Sobota, 23. 07. 2005
Petek, 05. 08. 2005,
ob 20.30 uri
Sobota, 06. 08. 2005,
ob 20.30 uri
Nedelja, 07. 08. 2005,
ob 15. uri
po maši
Sobota, 13. 08. 2005,
ob 20. uri

Nedelja, 14. 08. 2005,
ob 15. uri
Nedelja, 21. 08. 2005

NAZIV PRIREDITVE
Proslava ob dnevu državnosti

KRAJ PRIR.
Pri lipi na
avtobusni postaji

ORGANIZATOR
Občina Vransko

KONT. OSEBA
Vladimir
Rančigaj

TELEFON
041 815 211

Tradicionalni pohod na Čreto
Družabno srečanje z
Ansamblom bratov Dobrovnik
Potujoči kino
CVETJE V JESENI
Dan nogometa
- revija vseh selekcij
TENIS TURNIR
Podelitev priznanj za LEPO
UREJENO OKOLICO IN CVETJE
IZBRANI SLOVENSKI JUBILANTI

Čreta
Planinski dom
na Čreti
Parkirišče za
Vrtcem Vransko
Videm Vransko

PD Vransko

Boštjan
Semprimožnik

041 425 887

Filmski sklad RS
in ZMKTŠ Vransko
NK Vransko

Suzana Felicijan 031 210 298
Bratož
Dani Jesenik
041 577 105

Žalec

ŠD Vransko
TD Vransko in
ZMKTŠ Vransko
Kolektiv Brglez

Zvonko Kapus
Vladimir
Rančigaj
Roman Brglez

031 875 097
041 815 211

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri Pekarni
Brglez

Kolektiv Brglez

Roman Brglez

703 30 42

Šotor pri Pekarni
Brglez

Klub mladih
Vransko

Aleksander
Reberšek

041 800 490

Šotor pri Pekarni
Brglez
Jakov dol

PGD Ločica pri
Vranskem
ŠD Vransko

Anton Urankar

041 783 853

Zvonko Kapus

031 875 097

ZVESTOBA SE NAGRAJUJE

DORIJEVA SREBRNA MAŠA
OKTOBERFEST PO VRANSKO

VRANSKO SUMMER NIGHT
- LEGALO KRIMINALO
- OMAR NABER
- PERO LOVŠIN
- POP'N'DEKL
6. TEKMOVANJE HARMONIKARJEV
Družinski turnir v odbojki

Šotor pri Pekarni
Brglez
Šotor pri Pekarni
Brglez

4

703 30 42

