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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
ZAPISNIK 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 30. junija 2008, ob
20.30 uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66.
•

Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku)

Člani Občinskega sveta: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Andrej Semprimožnik, Marjan Pečovnik, Aleš
Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Vladimir Reberšek, Maja Jerman in Ivan Bervar; ostali prisotni: OU Jadranka Kramar,
Aleksandra Kumer, Rosita Papinutti, Suzana Felicijan Bratož; opr. odsotni: II. OŠ Žalec: Danica. V. Veligošek; Nadzorni
odbor: Marija Jug; ENERGETIKA Vransko: Ludvik Krajnc; OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl; ZKTŠ Vransko: Suzana Felicijan
Bratož; Sredstva javnega obveščanja: VTV in TVC.
Župan uvodoma pozdravi vse, ki so se odzvali povabilu in ugotovi, da je od skupaj 11 članov občinskega sveta ob 20.30
prisotnih 7 članov, zato je seja sklepčna.
•

Sprejem dnevnega reda:

Nato posreduje predlog dnevnega reda v razpravo. Nihče ne želi razpravljati, zato svetniki pristopijo h glasovanju za sprejem
in potrditev predlaganega dnevnega reda: 7 glasov ZA.
Sklep št. 230
Soglasno se sprejme naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 7. 4. 2008, 7. korespondenčne seje z dne 20. 5. 2008 in
4. izredne seje z dne 16. 6. 2008;
2. Pobude in vprašanja svetnikov in odgovori;
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007;
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008
5. Obravnava in sprejem odlokov vzgojno-izobraževalnih zavodov:
5.1. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Osnovna šola Vransko – Tabor;
5.2. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ II. Osnovna šola Žalec;
5.3. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Glasbena šola Risto Savin Žalec;
5.4. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ UPI – Ljudska univerza Žalec;
6. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna
stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah;
7. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko;
8. Pristop Občine Vransko pri ustanovitvi Tehnološkega centra URE in OVE;
9. Premoženjsko pravne zadeve:
9.1. Vloge za odkup zemljišč:

Maček Anton, Vransko

Pečovnik Emilija, Vransko

Filač Jakob in solastniki, Vransko

Zupan Valerija, Vransko in Jovanovič

Filač, Bevk in Semprimožnik, vsi Vransko
9.2. za zamenjavo zemljišč:

Zorko Dejan, Prapreče 2, 3305 Vransko
10. Obravnava vlog:
10.1. za sofinanciranje individualnih vodovodov:
Urankar Franc, Zahomce 15, 3305 Vransko;
Kropivšek Albin, Ločica pri Vranskem 25, 3305 Vransko;
10.2. za refundacijo stroškov obnove kapelice:
- Ocvirk Vinko, Prekopa 29, 3305 Vransko;
11. Razno
Ad1: Na predložene zapisnike 11. redne seje in 7. korespondenčne in 4. izredne seje svetniki niso imeli pripomb, zato so
pristopili h glasovanju za potrditev zapisnikov v predloženem besedilu:
za potrditev zapisnika 11. redne seje: 7 glasov ZA, 0 glasov proti;
za potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje: 7 glasov ZA, 0 glasov proti;
za potrditev 4. izredne seje: 7 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 231: Potrdi se zapisnik 11. redne seje z dne 16. 6. 2008 v predloženem besedilu.
Sklep št. 232: Potrdi se zapisnik 7. korespondenčne seje z dne 20. 5. 2008 v predloženem besedilu.
Sklep št. 233: Potrdi se zapisnik 4. izredne seje z dne 20. 5. 2008 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
Svetniki se najprej seznanijo s pisnim odgovorom DRSC in Energetike Vransko:
- Direkcija RS za ceste, Sektor za investicije, Ljubljana, je občinski svet obvestil, da bo za most čez Bolsko v Brodeh na R2447/290 v km 8.760 v letih 2008 in 2009 izdelana projektna dokumentacija, po tem pa se bo pristopilo k izvedbi, katere
začetek je odvisen od umestitve gradnje v proračun;
- Energetika Vransko je poslala obvestilo, da bo plačevanje računov za toplotno energijo preko direktnih obremenitev
zagotovljeno že pri obračunu za mesec junij 2008.
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Vprašanja in pobude svetnikov:
a/ Franc Remic: kdaj bo izvedena popolna sanacija LC na Tešovo?
Odg. župana: izvajalci del cesto vzdržujejo, krpajo udarne jame in po potrebi polivajo (protiprašna zaščita); popolna sanacija
ceste je predvidena naslednje leto;
Zaključek: OU do naslednje seje od izvajalca del pridobi terminski plan del.
b/ Vladimir Reberšek:
poda pobudo, da občinska uprava preuči možnost postavitve AP v naselju Brode in
možnost ureditve prehoda za pešce prek regionalne ceste v Brodeh ;
Obe pobudi sta bili sprejeti.
Zaključek: OU pripravi odgovore na obe pobudi do naslednje seje občinskega sveta.
c/ Vladimir Rančigaj:
ali bodo uporabniki DOLB (5 hiš v Podgorici), ki imajo že podpisane pogodbe priklopljeni na sistem do pričetka kurilne
sezone? Odg. župan: da, bodo.
Ali je v letošnjem programu zajeta ureditev odvodnjavanja zg. dela trga (pri Pikl)? Odg. župana: zaradi nasipavanja
terena cesta sedaj služi kot »odvodni kanal« kar je nesprejemljivo, možnost sporazumne rešitve problema je že
izčrpana, zato bo verjetno potrebno ukrepati kako drugače; projekt je pripravljen za odvod vode samo v normalnih
razmerah;
Kdaj bo sanirana pot Po Zavrteh? Odg. župana: letos, v sklopu asfaltiranja JP Goričan-R2.
d/ Aleš Roman poda pobudo lastnikov in najemnikov zemljišč v Prekopi za preprečitev parkiranja tovornih vozil ob R2 zahodno
od dovozne ceste do kmetijskih površin ali postavitev smernikov ob R2 – zaradi zagotovitve večje prometne varnosti;
Zaključek: Pobuda se posreduje Direkciji RS za ceste z zahtevkom za pisni odgovor.
Ad3: Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2007:
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pove, da je z izvajanem proračuna za leto 2007 zelo zadovoljen, današnji namen pa je
obravnavati pripravljen predlog odloka in ga sprejeti v 1. branju ter posredovati v 60 dnevno javno obravnavo. V tem času bo
pripravljeno tudi poročilo Nadzornega odbora in revizijsko poročilo izbranega zunanjega revizorja. Nato preda besedo
računovodji, gdč. Petri Slatinšek, ki v nadaljevanju poda podrobno obrazložitev predloga odloka.
Po opravljeni predstavitvi župan odpre razpravo, vendar se k besedi ne priglasi nihče, zato predlaga glasovanje:
za sprejem predloga odloka v 1. branju: 11 glasov ZA;
za sprejem sklepa o posredovanju predloga odloka v 60 dnevno javno obravnavo: 11 glasov ZA;
Sklep št. 234: Sprejme se predlog Odloka o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2007 v predloženem besedilu.
Sklep št. 235: Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2007 v predloženem besedilu se
posreduje v 60 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.
Ad4: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008:
Obrazložitev potrebe po rebalansu proračuna poda župan ter občinskemu svetu predlaga sprejem odloka v predloženem
besedilu. V nadaljevanju natančno obrazložitev predloga oz. rebalansa poda računovodja gdč. Slatinšek. Sledi obravnava in
razprava. Nihče ne želi razpravljati, zato sledi glasovanje za sprejem odloka: 11 glasov ZA.
Sklep št. 236: Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008 v predloženi obliki in vsebini.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Ad5: Obravnava in sprejem odlokov vzgojno-izobraževalnih zavodov:
5.1. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Osnovna šola Vransko – Tabor;
5.2. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ II. Osnovna šola Žalec;
5.3. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Glasbena šola Risto Savin Žalec;
5.4. Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ UPI – Ljudska univerza Žalec;
Župan predlaga, da se najprej opravi združena 1. in 2. obravnava vseh predlogov odlokov, nato razprava ter na koncu glasuje
za sprejem posameznega odloka. Župan prav tako opozori na pravočasno imenovanje novih članov v organih VIZ, za kar
poskrbi Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na predlog posameznega Sveta zavoda. Predlog je
soglasno sprejet.
Obrazložitev predlogov poda Suzana Felicijan Bratož. Nato se opravi branje predlogo odlokov. K dodatni razpravi se ne
priglasi nihče, zato se pristopi h glasovanju za sprejem vsakega predloga odloka posamezno:
za 5.1.: 11 glasov ZA;
za 5.2.: 11 glasov ZA;
za 5.3.: 11 glasov ZA;
za 5.4.: 11 glasov ZA.
Sklep št. 237: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Osnovna šola Vransko –
Tabor v predloženem besedilu.
Sklep št. 238: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ II. Osnovna šola Žalec;v
predloženem besedilu.
Sklep št. 239: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi VIZ Glasbena šola Risto Savin
Žalec v predloženem besedilu.
Sklep št. 240: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ UPI – Ljudska univerza Žalec v
predloženem besedilu.
Ad6: Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna
stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah:
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Predlog sklepa obrazloži Jadranka Kramar, v nadaljevanju pa tudi ravnateljica ga. Majda Pikl, ki pove, da znašajo stroški
počitniških rezervacij, če bi jih izkoristili vsi straši vpisanih otrok v OE Vrtec Vransko in imajo stalno prebivališče v Občini
Vransko cca 4.000,00 EUR.
V razpravi so sodelovali župan, Majda Pikl in Maja Jerman. Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 9 glasov ZA, 0
glasov proti.
Sklep št. 241: V času poletnih počitnic od 1. 7. do 31. 8. tekočega leta lahko starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Vransko, uveljavljajo počitniško rezervacijo za vključene otrok v programe OE Vrtec Vransko na
način in pod pogoji, ki jih javno objavi vrtec. Prispevek staršev za odjavljeni mesec znaša 30 % od prispevka za
program, v katerega je bil otrok vključen pred odjavo. Sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Ad7: Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega Zavoda za kulturo, turizem in šport
Vransko
Obrazložitev poda direktorica ZKTŠ Vransko Suzana Felicijan Bratož. Pozivu k razpravi se ne odzove nihče.
Glasovanje za sprejem predloga sklepa: 11 glasova ZA.
Sklep št. 242: Potrdi se Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZKTŠ Vransko in kadrovski
načrt ZKTŠ Vransko.
Ad8: Pristop Občine Vransko ustanovitvi Tehnološkega centra Vransko
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju pa direktor Energetike Vransko, g. Ludvik Krajnc.
Poudarita, da je občinski svet o zadevi že odločal na 11. seji, vendar pa do podpisa predložene pogodbe ni prišlo zaradi
sprememb, ki so razvidne iz današnjega predloga. Te spremembe so: spremenjen status pravne osebe - sedaj zavod - in
vstop dodatnega družbenika Etrust d. o. o., zaradi česar se spremenijo tudi osnovi vložki družbenikov. Vložek Občine Vransko
predstavlja 1.500,00 EUR oz. 10 % delež. V razpravi je sodeloval Andrej Semprimožnik.
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa: 10 glasov ZA, 0 proti.
Sklep št. 243: Potrdi se Pogodba o ustanovitvi zavoda Tehnološki center za obnovljive in alternativne vire energij,
Vransko 66 a ter pooblašča župana Občine Vransko za podpis pogodbe v obliki in vsebini kot jo določa predložen
osnutek pogodbe z dne 30. 6. 2008.
Ad9: Premoženjsko pravne zadeve:
Vloge za odkup in zamenjavo zemljišč:
Kratko uvodno obrazložitev poda župan in opozori, da je za sprejem predlogov sklepov po poslovniku potrebna 2/3 večina. V
nadaljevanju stališče pristojnega odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami do predlogov sklepov
predstavi njegov predsednik Aleš Roman. Mnenje odbora je pozitivno.
V obravnavi in razpravi so nato sodelovali: Vladimir Reberšek, župan in Aleš Roman.
Sledi glasovanje za sprejem predloženih predlogov sklepov:
o pričetku postopa za odkup zemljišča Maček: 11 glasov ZA;
o pričetku postopa za odkup zemljišča Pečovnik: 11. glasov ZA;
o pričetku postopa za odkup zemljišča Filač in solastniki: 11 glasov ZA;
o pričetku postopa za odkup zemljišča Zupan in Jovanovič: 11 glasov ZA;
o pričetku postopa za odkup zemljišča Filač, Bevk, Semprimožnik: 11 glasov ZA;
o pričetku postopka za zamenjavo zemljišča Zorko: 11 glasov ZA.
Sklep št. 244: Prične se postopek odkupa zemljišča parc. št. 665/23, k. o. Prekopa, v naravi del javne poti Stopnik
2
Stari grad, v izmeri 923 m , last Antona Maček.
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Sklep št. 245: Prične se postopek odkupa zemljišča parc. št. 24/3, k. o. Vransko v izmeri 315 m , v naravi povezovalna
cesta Trg Vransko – Bloki, last Pečovnik Emilije.
Sklep št. 246: Prične se postopek odkupa zemljišča del parc. št. 158/2, 158/1, 159/2 159/1, vse k. o. Vransko, od
solastnikov Filač za potrebe ureditve lastništva lokalne ceste št. 490254 - priključek AP Vransko.
2

Sklep št. 247: Prične se postopek odkupa zemljišča parc. št. 113/4, k. o. Vransko v izmeri 11 m in 112/2, k. o. Vransko
2
v izmeri 98 m , last Zupan in Jovanovič.
Sklep št. 248: Potrdi se ukinitev javnega dobra na parcelnih številkah 775/5, 775/1,775/4,775/3, k. o. Vransko. Sklep se
objavi v Uradnem listu RS.
2
Potrdi se pričetek postopka prodaje zemljišča Bevk Dragici parc. št. 775/5, 775/1, k. o. Vransko, v izmeri 116 m ,
2
Potrdi se pričetek postopka prodaje zemljišča Semprimožnik Otu, parc.št. 775/4, k. o. Vransko, v izmeri 64 m ,
3
Potrdi se pričetek postopka prodaje zemljišča Filač Jakobu parc. Št. 775/3, k. o. Vransko, v izmeri 30 m .
Sklep št. 249: Prične se postopek zamenjave zemljišča parc. št. 31/1, k. o. Jeronim, last Zorko Dejan in dela zemljišča
1310/1,2, obe k. o. Jeronim, last Občine Vransko – javno dobro (del opuščene poti do graščine).
Ad10: Obravnava vlog za sofinanciranje individualnih vodovodov in za refundacijo stroškov obnove kapelice
Po obravnavi so svetniki glasovali za sprejem predlogov sklepov:
za potrditev sofinanciranja ind. vodovoda Urankar: 11 glasov ZA;
za potrditev refundacije str. izgradnje ind. Vodovoda: 11 glasov ZA;
za potrditev refundacije stroškov obnove kapelice Ocvirk: 11 glasov ZA.
Sklep št. 250: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za potrebe celovite oskrbe s pitno vodo za družino
Urankar, Zahomce 15, 3305 Vransko potrdi sofinanciranje izgradnje individualnega vodovoda iz proračuna občine
Vransko v višini 1.250,00 EUR, po predloženi idejni zasnovi.
Sklep št. 251: Občinski svet Občine Vransko soglaša, da se za potrebe celovite oskrbe s pitno vodo za družino
Kropivšek, Ločica/Vranskem 25, 3305 Vransko odobri refundacija stroškov popolne sanacije vaškega vodovoda
Osredek z vključitvijo dodatnega vodnega vira iz proračuna občine Vransko v višini 1.250,00 EUR, na osnovi
predloženih dokumentov.
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Sklep št. 252: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje, da se OCVIRK VINKU, Prekopa 29, 3305 Vransko
refundirajo stroški opravljenih del za popolno obnovo »Lipove kapelice« v Prekopi v skupni višini 400 EUR.
Ad10: Razno/informacije
župan poda informacijo o plazu Brode/Sončni vrtovi;
obvesti, da s 1. 7. 2008 prične z delom poklicna gasilska enota na AC Vransko;
da se je pričela izgradnja krožišča v Čepljah;
da še vedno ni priklopljena javna razsvetljava na obeh, drugače gotovih križiščih na Vranskem (Elektro).
Seja je bila zaključena ob 22.30.
Zapisala:
Jadranka Kramar

ŽUPAN:
Franc Sušnik

IZGRADNJA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA MERINŠČICI
Obveščamo Vas, da se bodo v juliju in avgustu izvajale geodetske meritve za potrebe projektiranja suhega zadrževalnika
na Merinščici.
OU, Marjana Jerman

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNIH AVTOMOBILOV
Vabimo Vas, da aktivno sodelujete pri zbiranju odpadnih avtomobilov in prispevate k ohranjanju čiste narave na območju
občine Vransko.
Akcija bo potekala v petek 11. 7., soboto, 12. 7. in v nedeljo, 13. 7. 2008.
Odpadne avtomobile dostavite ob lokalne ceste in javne poti, ter jih označite z napisom »IZRABLJENO VOZILO«.
Izrabljeno vozilo naj bo postavljeno tako, da ne bo oviralo prometa in da bo možno nakladanje na kamion.
Lokacijo, kamor boste postavili izrabljeno vozilo, obvezno javite na občinsko upravo, telefon: 703 28 00. Prepovedano je
dovažati ostale kosovne odpadke. Te lahko odlagate vsako soboto od 8. do 12. ure na ZBIRNEM CENTRU ČEPLJE.

OBVESTILO - OPRAVIČILO
Občina Vransko in OZ RK Žalec obveščata, da je bilo ob slavnostni podelitvi priznanj krvodajalcem dne 16. maja 2008 pri
navedbi števila odvzemov krvi pri prejemniku najvišjega priznanja RK, g. ŽNIDARŠIČ JOŽETU iz Stopnika javno
objavljeno število darovanj krvi 139-krat napačno, saj je g. Žnidaršič v času od prejema podatkov za objavo in do
podelitve priznanj kri dal še enkrat, torej skupno 140-krat.
Gospod ŽNIDARŠIČ je absolutni prvak po številu dajanja krvi v Občini Vransko.
Za prejeto priznanje mu torej še enkrat iskreno čestitamo, za napako pa se opravičujemo.
Občina Vransko
OZ RK Žalec

KK Islander vas vabi na prijetno urico jahanja na mirnih islandskih konjih. Znanje jahanja ni obvezno, saj ob pomoči
trenerja lahko jaha vsak.
Pri nas lahko jahajo tudi otroci od drugega leta starosti naprej in sicer na sedlu z ročko. Za opremo in varnost je
poskrbljeno. Tisti bolj zahtevni, pa se lahko odločite za jahalni tečaj, ki poteka po dogovoru.
Čas in datum si lahko izberete po želji in ga sporočite na tel.: 031 442 038.
Ura jahanja stane 10 EUR, za skupine (vrtci, šole, …) pa ponujamo pavšal po dogovoru z vodjem skupine ali učiteljem.
Vljudno vabljeni!

Predsednik: Ivan Dolenc

************************************************************************************************************
NOVOST V KULTURNI PONUDBI VRANSKEGA

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko bi tudi domačinom rad predstavil muzejske zbirke, ki so že dlje časa
postavljene na ogled. Zato smo se odločili vsako prvo nedeljo v mesecu odpreti vrata Schwentnerjeve hiše,
gasilske zbirke v poslovni stavbi podjetja Inde in etnološke zbirke v Brodeh. Pridite in spoznajte delček zgodovine
domačega kraja. Naš vodnik Vas bo pričakal v Schwentnerjevi hiši med 13. in 18. uro in Vas popeljal po eni ali
več zbirkah.
Prilagodili smo tudi cene. Vsako prvo nedeljo v mesecu bo vstopnina
za ogled posamezne zbirke 1,50 EUR, za otroke pa brezplačno.
Veselimo se vašega obiska!
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
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POČITNICE NA LETNEM KOPALIŠČU CELJE
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, bo v sodelovanju s plavalno šolo Delfinček v času šolskih poletnih počitnic
organiziral športno-plavalne aktivnosti na letnem kopališču v Celju.
S pestrim programom želimo otrokom v času počitnic ponuditi predvsem aktivno preživljanje prostega časa, dobro počutje,
zabavo in druženje s svojimi vrstniki. Program je namenjen predšolskim otrokom in osnovnošolcem.
Počitniške aktivnosti bodo potekale v času: 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008
A PROGRAM: (od 5. do 12. leta starosti – ZA NEPLAVALCE IN PLAVALCE) /5 dni
V ceno je vključen celoten program aktivnosti, šola plavanja, organizirano varstvo (vzgojiteljica), ustvarjalna delavnica in
prehrana (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, brezalkoholna pijača) in priznanje ob zaključku.
7.30 – odhod iz Vranskega
8.00 – sprejem otrok na kopališču Celje
8.15 – zajtrk
8.45 – splošna športna vadba
9.30 – 11.50 šola plavanja, športne aktivnosti, igra
12.00 – kosilo
13.00 – 14.00 ustvarjalna delavnica
14.00 – 15.00 šola plavanja, športne aktivnosti, igra
15.15 – odhod domov
16.00 – prihod na Vransko
Cenik A PROGRAMA (od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008):
20 oseb: 80,00 EUR program + 27,00 EUR prevoz = 107,00 EUR
18 oseb: 80,00 EUR program + 30,00 EUR prevoz = 110,00 EUR
15 oseb: 80,00 EUR program + 36,00 EUR prevoz = 116,00 EUR
10 oseb: 80,00 EUR program + 53,00 EUR prevoz = 133,00 EUR
B PROGRAM: (od 8. do 15 leta starosti – ZA PLAVALCE) /5 dni
V ceno je vključen organiziran prevoz in vstopnina. V program NI vključeno varstvo (vzgojiteljica) ampak samo spremstvo.
Otroci v programu prosto preživljajo čas.
7.30 – odhod iz Vranskega
8.00 – 15.00 prosto preživljanje časa
15.15 – odhod domov
16.00 – prihod na Vransko
Cenik B PROGRAMA (od 21. 7. 2008 do 25. 7. 2008):
20 oseb: 16,50 EUR program + 27,00 EUR prevoz = 43,50 EUR
18 oseb: 16,50 EUR program + 30,00 EUR prevoz = 46,50 EUR
15 oseb: 16,50 EUR program + 36,00 EUR prevoz = 52,50 EUR
10 oseb: 16,50 EUR program + 53,00 EUR prevoz = 69,50 EUR
Prijave zbiramo do 15. 7. 2008. Število prijav je omejeno!
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
041 238 749 ali 03 703 12 11
___________________________________________________________________________________________________

ŠPORTNI TABOR MED POLETNIMI POČITNICAMI
Športni tabor je namenjen vsem osnovnošolcem in srednješolcem!
URNIK AKTIVNOSTI:
7. 7. ROLANJE (od 9.00 do 12.00, igrišče Športne dvorane Vransko)
8. 7. KOŠARKA (od 9.00 do 12.00, igrišče Športne dvorane Vransko)
9. 7. NOGOMET (od 9.00 do 11.00, igrišče Športne dvorane Vransko)
10. 7 PLEZANJE (od 9.00 do 12.00, plezalna stena Vransko)
11. 7. BADMINTON (od 17.00 do 20.00, igrišče Ločica pri Vranskem)
12. 7. ODBOJKA NA MIVKI ( od 17.00 do 20.00, igrišče Ločica pri Vranskem)
Cena športnega tabora je 20,00 EUR/osebo ali dnevno 4,00 EUR/osebo (cena vključuje: tečaj, pijača, hrana, priznanje,
animacija).
Prijave zbiramo na tel. Št.: 041 238 749 (Suzana Blatnik)
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ŠD Vransko se je 29. 6. 2008
uspešno udeležilo kolesarjenja po
Savinjski dolini. Ker je bilo naše
društvo zelo opaženo zaradi enotne in
prepoznavne kolesarske opreme, je
4-kratni zmagovalec Race Across
America (RAAM) Jure Robič v nas
videl potencialne kandidate, ki bi bili
lahko v naslednjem letu njegova
spremljevalna ekipa.
Bil je lep in nepozaben kolesarski
izlet.
Tudi novi člani ste vabljeni h
kolesarskim in drugim športnim
podvigom.
ŠD Vransko
____________________________________________________________________________________________________

NOGOMETNI KLUB VRANSKO
ZAKLJUČEK NOGOMETNE SEZONE
V NK KIV Vransko smo z zaključnim piknikom končali s tekmovalno sezono 2007/08, v kateri so naše selekcije zasedle mesta
v sredini lestvice. Najbolje so se odrezali dečki do 12. leta, ki so na koncu zasedli 4. mesto.
V pretekli sezoni so nastopale 4 selekcije, skupaj pa je bilo opravljenih čez 1050 ur treningov in odigranih 93 prvenstvenih in
prijateljskih tekem. Omeniti je potrebno tudi zimsko vadbo v novi dvorani, tako da delo v klubu v sedaj traja praktično celo leto.
V zimskem delu so ekipe sodelovale tudi na raznih zimskih ligah in turnirjih širom Slovenije.
V mesecu maju se je selekcija U-14 udeležila tudi turnirja v Frankfurtu, kjer se je enakovredno kosala z ekipami širom Evrope,
z nekaj športne sreče, pa bi sodelovali celo v finalnih bojih.
Omeniti velja še velik uspeh naših najmlajših nogometnih upov do 10. leta starosti, ki so sodelovali v nogometnem gibanju
Žogarija. Trojka v postavi Križnik Matevž, Zupančič Simon in Babič Denis je najprej v predtekmovanju v Kranju v spretnostnih
igrah osvojila prvo mesto in si zagotovila nastop v finalu v Mariboru. Tudi v finalu so nastopali odlično in na koncu osvojili
odlično 3. mesto!!!
Obveščamo vse igralce vseh selekcij; U-10, U-12, U-14, U-16 in U-18, da se treningi za novo sezono pričnejo v ponedeljek,
21. 7. 2008 s pričetkom ob 18.30. Vse ostale informacije so dostopne na spletni strani www.nkvransko.si.

ZAČETEK PRIPRAV ČLANSKE EKIPE
Novoustanovljena članska ekipa bo imela prvi zbor v ponedeljek, 14. 7. 2008, ob 20. uri pred prostori kluba. Prosimo za
zanesljivo udeležbo, saj je potrebno zbrati dokumentacijo za izdelavo registracij. Predstavljen bo tudi program dela za jesenski
del prvenstva.
Vse dodatne informacija na tel. 041 577 105 – Dani in 041 734 042 – Marjan.
Vse o delovanju NK KIV Vransko si lahko ogledate tudi na spletni strani kluba: www.nkvransko.si.
Dani Jesenik
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Planinsko društvo Vransko vas to poletje vabi na naslednje izlete:
-

Izlet na Ermanovec (1026 m) v nedeljo, 13. 7. 2008
Ermanovec je najvišji vrh v grebenu, ki s severo-zahodnega konca zapira Poljansko dolino. Z vrha Ermanovca boste
imeli odličen razgled na celotno Škofjeloško hribovje, dele Cerkljanskega hribovja, Žirovski vrh, ostale vrhove v okolici
Žirov kakor tudi na vrhove v okolici Idrije.

-

Izlet na Krofičko (2083 m.) v nedeljo, 27. 7. 2008
Krofička je gora v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Skupaj z njenim predvrhom Ute (2029 m) in sosednjim
Strelovcem tvori gorsko pregrado med Logarsko dolino in Robanovim kotom. Vrh je zelo razgleden.

-

Prečenje Vršič (1611 m) – Prisojnik (2547 m) – Razor (2601 m)- Kriški podi v ponedeljek in torek, 4. in 5. 8. 2008
Zelo zahtevna in slikovita pot po osrčju Julijskih Alp.

-

Izlet na Špik (2472 m) v nedeljo, 24. 8. 2008
Špik je ideal ostrorobe piramide. Čeprav v Martuljkovi skupini še zdaleč ni najvišji vrh, gledan s severa privlači nase vse
poglede.

-

Izlet na Obir (2139 m) v soboto, 30. 8. 2008
Obir je mogočna gora, ki je od glavnega grebena Karavank pomaknjena zelo na sever, zato nudi svojevrsten razgled.

Prijave na izlete zbira ga. Mateja Remic na telefon 041 464 185.

PLANINSKO DRUŠTVO VABI VSE PLANINCE, IZLETNIKE IN LJUDI DOBRE VOLJE, DA
PRISTOPIJO V PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO!
Včlanite se lahko v pri ga. Faniki Mavrič, Vransko 160, 3305 Vransko.
Dejavnost društva si lahko ogledate na www.planinsko-drustvo-vransko.si. Pogoji članstva in delovanje
Planinske zveze Slovenije, kamor sodi PD Vransko, je postavljeno na ogled na www.pzs.si.

PLANINSKI DOM NA ČRETI JE ODPRT VSAKO SOBOTO,
NEDELJO

IN

OB

PRAZNIKH. ELICA

IN

VALENTIN

VAS

PRIČAKUJETA Z OKUSNIMI JEDMI, RAZNOVRSTNO PIJAČO IN
TOPLO BESEDO.
VABLJENI!
PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO

____________________________________________________________________________________________________

Zgodovina Kulturnega društva Vransko
Kulturno društvo Vransko bo v letu 2009 praznovalo 140 let od ustanovitve in začetka organiziranega kulturnega delovanja na
Vranskem. Vse, ki kaj vedo o delovanju društva v preteklosti, imajo zgodovinske vire, slikovni material, … prosimo, da to
sporočijo
predsednici KD Vransko Damijana Podbregar na tel. 031 230 088 oz. e-mail: damijana.podbregar@gmail.com
ali gospodu Ivanu Brišniku na tel. 03 5725 325 ali 040 297 345.
Ob 140-letnici bi namreč radi izdali brošuro o delovanju kulturnega društva na Vranskem v preteklem zgodovinskem obdobju.
Ves material bomo vrnili.
Že vnaprej najlepša hvala za sodelovanje in lep pozdrav!
Predsednica KD Vransko
Damijana Podbregar
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ZAHVALA!
V soboto, 17. maja 2008, je Kulturno društvo Vransko gostilo priznani pop operni trio Eroika. V nabito polni športni dvorani
Vransko se je odvil nepozaben koncert.
Člani tria Eroika Matjaž Robavs, Metod Žunec in Aljaž Farasin so bili odlično razpoloženi in zadovoljni z organizacijo ter
potekom koncerta, kar potrjujejo njihove besede: »Še enkrat se zahvaljujemo za vse malenkosti in velike stvari, zaradi katerih
smo se v okrilju KD Vransko počutili odlično.«
Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam prisluhnili in s finančnim prispevkom
pomagali pri izvedbi tako zahtevnega koncerta. Podprli so nas: Avgust Sedeljšak, Gostinsko podjetje Trojane, Energetika,
VOC, d. d. Celje, N. A. M. Trade, d. o. o., Mirko Razboršek, s. p., Zvone Štorman, Zvone Podpečan, AIDA, GOMARK.
Zahvaljujemo se tudi Romanu Brglezu, s. p., Pubu Sedmica Čeplje in TIC-u Žalec, kjer so prodajali vstopnice.
Prav posebna zahvala pa velja mojim sodelavcem - članom UO KD Vransko, Alenu Kovačiču za aranžmaje, županu g. Francu
Sušniku, ga. Majdi Pikl, g. Slavku Skoku, ga. Damjani Verdev in vsem, ki so nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani.
Damijana Podbregar
predsednica KD

__________________________________________________________________________________________
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko - VPIS ABONMAJEV 2008/2009
Konec septembra, ko se bo že poleglo vrvenje prvih šolskih dni, Vas bomo povabili k vpisu abonmajev za leto 2008/2009.
Ponudili vam bomo:
GLEDALIŠKI ABONMA (4 predstave amaterskih gledališč + predstava Špas teatra), cena 30 EUR
LUTKOVNI ABONMA (4 predstave), cena 16 EUR
MLADINSKI ABONMA (3 predstave), cena 15 EUR
ZABAVNOGLASBENI ABONMA (4 koncerti), cena 32 EUR
Vpis abonmajev bo od 22. 9. do 26. 9. v Športni dvorani Vransko.
Vabila za vpis abonmajev s točnim razporedom predstav boste prejeli po pošti v začetku septembra.
Želimo Vam prijetne, vesele in vroče poletne dni ter se veselimo druženja z Vami.

NATEČAJ
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko razpisuje natečaj za logotip zavoda:
»IZBIRA SE LOGOTIP«
Pogoji natečaja:
logotip naj bo povezan s krajem, kulturo, turizmom in športom;
prijavijo se lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko;
prijavitelj se prijavi z geslom.
Kriteriji ocenjevanja:
1. kriterij: enostavna zapomljivost
2. kriterij: krajevno-kulturna povezanost
3. kriterij: lahka prepoznavnost
4. kriterij: nezamenljivost logotipa
5. kriterij: likovna čistost in originalnost

10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk

Najvišja skupna ocena je 50 točk. Izbran bo avtor, ki bo dosegel najvišje število točk v seštevku. O izbiri bo odločil Svet
Zavoda.
Svet Zavoda si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed predlogov.
Avtor logotipa, ki bo v skupni oceni glede na ocenjevalna merila dosegel največ točk, prejme nagrado 100,00 EUR.
Predloge (na klasičnem in elektronskem nosilcu zapisov) pošljite na naslov Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko,
Vransko 134, 3305 Vransko, do 31. 8. 2008.
Prijave na razpis so anonimne. Vsak prijavitelj označi kuverto na hrbtni strani s svojim geslom. Isto geslo napiše na
svoje potrdilo o priporočeni pošiljki. S tem potrdilom se prijavitelj v roku 5 dni po javni objavi izbranega predloga v
Informatorju zglasi na Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko in izkaže avtorstvo. Z izbranim avtorjem bo sklenjen
dogovor o izključnem prenosu materialnih pravic za avtorsko delo.
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|

Spoštovani učenci,
šolsko leto se je izteklo in zakorakali ste v dolge in brezskrbne počitnice. Nekateri jih boste preživeli na morju, v planinah, pri
prijateljih, drugi pa boste počakali novo šolsko leto kar doma. Da vam ne bo dolgčas in da ne bo dan enak dnevu, je tudi letos
Občinska knjižnica Vransko pripravila dneve počitniških dejavnosti. Vsak torek med 10. in 12. uro bomo ustvarjali na drugačen
način.
Prva delavnica bo v torek, 1. julija. Predvidene teme delavnic so:
-

LIKOVNA DELAVNICA z ilustratorko Mojco Sekulič Fo (15. 7.)
UGANKE s Tomažem Mahkovicem in njegovo knjigo ugank (22. 7.)
NAJ ZGODBA POLETJA - debatiranje na podlagi prebranih knjig (29. 7.)
NAREDIMO SI OGRLICO (5. 8.)
KVIZ (12. 8.)
MARATON RISANK (19. 8.)

____________________________________________________________________________________________________

KNJIŽNE NOVOSTI V MAJU IN JUNIJU
I: Širovnik: STO SLOVENSKIH PTIC
M. Roberts: KRIŽ BOGINJE MORRIGAN
D. Steel: DVOREC
SLOVENIJA DANES
O. Gandon: RAZUMETI SVET
N. Gazvoda: FASUNGA
O Uršič: TADEJEV DEŽ
A. Demšar: RETROSPEKTIVA
A. Čeligoj: MAKS FABIANI
S. Tesovnik: TKANINA ŽELJA
D. Bedrač: NA DRUGI STRANI
A. Ilies: RAZSTRUPLJANJE Z UŽITKOM
P. Trubar. PRIMOŽ TRUBAR. .DOC
PRIPOVEDI O IJS (Ob 50-letnici instituta „Jožef Štefan“)
A. Rečnik: NAHAJALIŠČA MINERALOV V SLOVENIJI
M. Raztresen: ROMARSKE POTI NA HRIBE
J. Grisham: NEDOLŽNA SEM!
J. Hribar in B.Veber: RUDARSKA DEDIŠČINA
ZABUKOVICA-LIBOJE
J. Prunk: KRATKA ZGODOVINA SLOVENIJE
DVD
Bernard - Na severnem tečaju in druge pustolovščine
Bernard -Samotni otok in druge pustolovščine
Harry Potter in Feniksov red
Pirati s Karibov – Na robu sveta
Turner&Hooch

PESEM SI 08
D. Bedrač: VIDOV PLES
I. Podgorelec: ZAPLEŠIMO DRUŽABNO
J. B. Delacour: VELIKI LEKSIKON O ČLOVEŠKIH
ZNAČAJIH
SLOVENSKI PROTESTANTSKI PISCI
M. Remec: LOVEC – NEČISTA HČI
ZLATA ČEBELICA 2 – Še petdeset najlepših
W. S. Thor: LJUBEZEN IN SPOLNOST
E. Hill: PIKI, POGLEJ IN POTIPAJ
E. Hill: PIKI GRE NA ZABAVO
D. Bruna: NINA NA SNEGU
V. Dierschke: KATERI PTIČ JE TO?
A. Gminder: KATERA GOBA JE TO?
W. Hensel: KATERA ZDRAVILNA RASTLINA JE TO?
M. Spohn: KATERA CVETLICA JE TO?
M. Spohn: KATERO DREVO JE TO?
GORNIŠKA 1
N Roberts: PLES BOGOV
K. E. Woodiwiss: PEPEL V VETRU
Ratatouille
Janezek in čarobni fižol – Pepelka
Čebelica Maja
Zajčkova božična pravljica
Loči me in zapelji
Butec in butec

Lep počitniški pozdrav.
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