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PO ZLATO V  ČRNO GORO 

 
 
V soboto 30. in nedeljo 31. maja je v športnem centru Morača v Podgorici, glavnem mestu Črne Gore, potekalo 20.  
evropsko člansko prvenstvo 2009 v borilnih veščinah Ju-jitsu, ki se ga je udeležilo preko 200 tekmovalcev iz 22 evropskih 
držav. Tekmovanja se je udeležila tudi majhna slovenska reprezentanca z 9 tekmovalci in najnujnejšimi spremljevalci, ter 
osvojila eno srebrno in eno zlato medaljo. 
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Med tekmovalci slovenske državne reprezentance je bila tudi mladinska ter članska reprezentantka, komaj 19 letna Sabina 
Predovnik, iz Ju-jitsu kluba Aljesan Šempeter v Spodnji Savinjski dolini, s klubskim trenerjem Primožem Muhovicem. 
Sabina že sedem let trenira v Ju-jitsu klubu Aljesan in je večkratna državna prvakinja, v različnih kategorijah, pač glede na 
starostna obdobja, ki so v tem času minila. V Sloveniji je osvajala v glavnem prva mesta, saj  doma, praktično nima 
konkurence. Medalje in pokale z velikih mednarodnih tekmovanj, evropskih in svetovnih prvenstev imajo zato zanjo mnogo 
večjo težo, kot domače, saj so težko pridobljeni. S 16. leti  je nastopala kot kadetinja in mladinka ter se v  letu 2006 udeležila 
svojega prvega mladinskega evropskega prvenstva v športnem centru Bielsko-Biata pri Katowicah na Poljskem in osvojila 
odlično 3. mesto, leta 2007 na mladinskem svetovnem prvenstvu v tej borilni veščini, je v  mestu Hanau v Nemčiji osvojila 3. 
mesto, leta 2008 je v Mariboru ponovno na mladinskem evropskem prvenstvu v Ju-jitsu dosegla 3. mesto. Jeseni 2008 je 
postala z 18. leti najmlajša udeleženka članskega svetovnega prvenstva v Ju-jitsu v Malmu na Švedskem in zasedla odlično 5. 
mesto. 
Na evropskem članskem prvenstvu 2009 je Sabina tekmovanje pričela zelo resno, ničesar ni želela prepustiti slučaju. Suvereno 
je premagala vse nasprotnice, osvojila za slovensko reprezentanco prvo mesto in kot prva Slovenka osvojila prvo mesto in 
postala »EVROPSKA PRVAKINJA 2009« v najtežji ženski kategoriji + 70 kg ter postala prva Slovenka, ki je v najtežjih članskih 
kategorija + 70 kg osvojila zlato medaljo v borilni veščini Ju-jitsu na velikih tekmovanjih. 
Ob svojem največjem uspehu, ki ga je neizmerno vesela, se želi Sabina Predovnik na tem mestu iz srca zahvaliti vsem, ki so v 
obdobju par zadnjih let k temu uspehu kakorkoli pripomogli:   
za donatorstvo in zaupanje: 

� OBČINA VRANSKO, župan Franc Sušnik, Občinski svet Občine Vransko in TEAM PLAN, d. o. o., Stopnik, Franc Kališnik 

za sponzorstvo in veliko moralno podporo: 

� MUZEJ MOTOCIKLOV VRANSKO, Petja Grom z družino  

� PUB SEDMICA, Čeplje, Alex Reberšek, s. p. 

� MERCATOR, d. d. Ljubljana, Poslovalnica Vransko 

� GENEZA, d. o. o., Ljubljana, Dušan Šerko  

� HLADILNA TEHNIKA s. p., Brode, Andrej Pečovnik 

� PICERIJA GOLOBČEK, s. p., Vransko, Stojan Golob  

� GOSTIŠČE KROPIVŠEK, s. p., Vransko, Manja Kropivšek 

� GOSTIŠČE SLOVAN FILAČ, s. p., Vransko, Nenad Filaču in Jakob Filaču. 
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OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO 
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 29. junija 2009, ob 20. uri v predavalnici 
Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a. 

• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena zapisniku): 
- člani Občinskega sveta ob 20. uri:  Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš  Roman, Franc Remic, Emil Jelen, Ivan 
Bervar, Vladimir Reberšek, Maja Jerman, Andrej Semprimožnik in Marjan Pečovnik (od 20:20 dalje); Občina Vransko: Franc 
Sušnik, župan; OU: Rudi Pušnik; Nadzorni odbor: Marija Jug, predsednica; OŠ Vransko-Tabor: Majda Pikl, ravnateljica.  
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 10 od 11 članov občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 

• Sprejem dnevnega reda: 
Župan poda predlog za razširitev predlaganega dnevnega reda - za dosedanjo 3. točko predlaga uvrstitev dodatnih točk kot 
sledi: 

- 3a.: Obravnava in potrditev nakupa zemljišč; 

- 3b.: Obravnava in potrditev prošnje OŠ Vransko-Tabor za odobritev kombiniranega oddelka v Vrtcu Vransko; 

- 3c.: Obravnava in potrditev Načrta razvoja in Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za gradnjo 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – GOŠO v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, 
Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače. 

Župan obrazloži predlog razširitve in odpre razpravo. Pripomb na predlog ni, zato svetniki pristopijo h glasovanju: 

- za sprejem in potrditev predlagane razširitve dnevnega reda: 10 glasov ZA. 
Sklep št. 345: Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 18. redne seje. 
Župan poda predlog o umiku 5. točke (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko) z dnevnega reda seje. Predlog obrazloži 
in odpre razpravo. Pripomb na predlog ni, zato sledi glasovanje: 

- za umik 5. točke z dnevnega reda seje: 10 glasov ZA.  
Sklep št. 346: Sprejme se predlagan umik 5. točke z dnevnega reda 18. redne seje. 
Sledi glasovanje o tako spremenjenem dnevnem redu kot celoti. Dosedanje 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točka zaradi umika 5. točke 
z dnevnega reda postanejo 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točka.  

- za sprejem dnevnega reda seje kot celote: 10 glasov ZA.   
Sklep št. 347: Sprejme se naslednji dnevni red 18. redne seje:  
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 22. 4. 2009   
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008-2. obravnava in sprejem 
3a.  Obravnava in potrditev nakupa zemljišč 
3b.  Obravnava in potrditev prošnje OŠ Vransko-Tabor za odobritev kombiniranega oddelka v Vrtcu Vransko 
3c.   Obravnava in potrditev Načrta razvoja in Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za gradnjo     
        širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – GOŠO v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče,  
        Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače 
4. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 

Vransko - 2. obravnava in sprejem 
5. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za 

leto 2009 
6. Soglasje Glasbeni šoli R. Savin k preureditvi podstrešja v učilnice 
7. Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec 
8. Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec 
9. Tekoče zadeve 
10. Razno 
 

Ad1:  Pripomb na predložen zapisnik 17. redne seje ni, zato svetniki glasujejo o potrditvi zapisnika v predloženem besedilu: 
- glasovanje: 10 glasov ZA 

Sklep št. 348: Potrdi se zapisnik 17. redne seje z dne 22. 4. 2009 v predloženem besedilu. 
 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov: 
- g. Rančigaj: Kako poteka postopek za odkup zemljišč za parkirne površine? 
- g. Jelen: Problematika odvodnjavanja na zemljišču Marjana Pikla. 
- g. Reberšek: Pobuda za ureditev (zabetoniranje oz. asfaltiranje podlage) ekološkega otoka v naselju Brode.  
- g. Kokovnik: Problematika izdajanja potrdil za odlaganje embalaže in neuporabljenih fitofarmacevtskih sredstev. 
 

Ad3: Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2008-2. obravnava in sprejem: 
Župan poda uvodno besedo. Predsednica nadzornega odbora ga. Marija Jug svetnikom predstavi poročilo nadzornega odbora. 
Nato župan odpre razpravo in ker se nihče ne priglasi k razpravi, svetniki pristopijo h glasovanju o Odloku o zaključnem računu 
proračuna Občine Vransko za leto 2008. 
- 11 glasov ZA sprejem Odloka  
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Sklep št. 349: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2008 v predloženem besedilu. 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad3a: Obravnava in potrditev nakupa zemljišč: 

Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani nakup zemljišč za namen odkupa dela JP 

916241, ki povezuje stanovanjsko sosesko »Pod vinogradih« z naseljem Čeplje. Za izvedbo tajnega glasovanja župan predlaga 

komisijo v sestavi Milan Jelen – predsednik, Maja Jerman in Aleš Roman. Glasovanje o sestavi komisije: 

- 11 glasov ZA predlagano sestavo komisije 

Sklep št. 350: Imenuje se komisija v sestavi: 
1. Jelen Emil, predsednik; 
2. Maja Jerman, članica;  
3. Aleš Roman, član. 

Predsednik komisije nato razdeli glasovnice. Sledi tajno glasovanje članov občinskega sveta. Seja je prekinjena. Komisija opravi 
štetje glasov in pripravi zapisnik. Sledi nadaljevanje seje, na kateri predsednik komisije poda zapisniško ugotovitev, da je 
predlog sklepa sprejet. 
Sklep št. 351: Potrdi se nakup naslednjih zemljišč: 
1. Del zemljišča parc. št. 704, k. o. Prekopa, v izmeri cca 170 m², last Stifter Marije, Čeplje 7, 3305 Vransko, po ceni 7 EUR 

(sedem eurov) za m² zemljišča. 

2. Del zemljišča parc. št. 707, k. o. Prekopa, v izmeri cca 40 m², last Stifter Marije, Čeplje 7, 3305 Vransko, po ceni 7 EUR 

(sedem eurov) za m² zemljišča. 

3. Del zemljišča parc. št. 710, k. o. Prekopa, v izmeri cca 10m², last Vršnik-Ljubič Vanje, Tabor 2a, 3304 Tabor, po ceni 7 EUR 

(sedem eurov) za m² zemljišča. 

4. Del zemljišča parc. št. 709, k. o. Prekopa, v izmeri cca 100 m², last Vršnik-Ljubič Vanje, Tabor 2a, 3304 Tabor, po ceni 7 

EUR (sedem eurov) za m² zemljišča. 

5. Del zemljišča parc. št. 802, k. o. Prekopa, v izmeri cca. 120 m², last Vršnik Andreja, Čeplje 1, 3305 Vransko, po ceni 7 EUR 

(sedem eurov) za m² zemljišča. 

6. Del zemljišča parc. št. 798, k. o. Prekopa, v izmeri cca 200 m², last Vršnik Andreja, Čeplje 1, 3305 Vransko, po ceni 7 EUR 

(sedem eurov) za m² zemljišča. 

7. Del zemljišča parc. št. 702, k. o. Prekopa, v izmeri cca 500 m², last Mirana in Tatjane Anderlič, Stopnik 31, 3305 Vransko, 

po ceni 7 EUR (sedem eurov) za m² zemljišča. 
 

Ad3b: Obravnava in potrditev prošnje OŠ Vransko-Tabor za odobritev kombiniranega oddelka v Vrtcu Vransko: 
Po uvodni obrazložitvi župana in ravnateljice OŠ Vransko-Tabor ge. Majde Pikl, župan predlaga občinskemu svetu, da poda 
soglasje k ustanovitvi kombiniranega oddelka v Vrtcu Vransko in odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi 
glasovanje: 
- 11 glasov ZA  
Sklep št. 352: Občinski svet Občine Vransko soglaša in odobrava odprtje kombiniranega oddelka v enoti Vrtec Vransko. 
Kombinirani oddelek lahko prične z delovanjem z dnem sprejetja tega sklepa. 
 

Ad3c: Obravnava in potrditev Načrta razvoja in Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP) za gradnjo          
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – GOŠO v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče,         
Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače: 
Po uvodni obrazložitvi župana in podžupana g. Andreja Semprimožnika, župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme Načrt 
razvoja in potrdi Dokument identifikacije projekta za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij – 
GOŠO v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače. Nato 
odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA sprejetje Načrta razvoja 
- 11 glasov ZA potrditev DIIP-a 
Sklep št. 353: Sprejme se Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Mozirje, 
Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in Apače. 
Sklep št. 354: Potrdi se Dokument identifikacije projekta za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v občinah Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Luče, Ljubno, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Tabor in 
Apače. 
 

Ad4: Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini 
Vransko - 2. obravnava in sprejem: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vransko. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA 
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Sklep št. 355: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 
občini Vransko v predloženem besedilu. Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad5: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za 
leto 2009: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških 

komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v občini Vransko za leto 2009. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k 

razpravi, sledi glasovanje: 11 glasov ZA 

Sklep št. 356: Sprejme se sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča 
v občini Vransko za leto 2009. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 
 

Ad6: Soglasje Glasbeni šoli R. Savin k preureditvi podstrešja v učilnice: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje za preureditev podstrešja v učilnice v stavbi 

Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. Nato odpre razpravo in ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje:  

- 11 glasov ZA 

Sklep št. 357: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje za preureditev/rekonstrukcijo podstrešja v učilnice v stavbi 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. 
 

Ad7: Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet 

zavoda Glasbene šole Risto Savin Žalec. Nato odpre razpravo in ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 

- 11 glasov ZA 

Sklep št. 358: Občinski svet Občine Vransko daje soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene 
šole Risto Savin Žalec, ki jih bosta skladno z veljavnim Dogovorom za novo mandatno dobo imenovali: 
1. Občina Polzela – 1 predstavnika 
2. Občina Braslovče – 2 predstavnika 
 

Ad8: Soglasje k imenovanju predstavnikov ustanoviteljev v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet 
zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec. Nato odpre razpravo. Ker se nihče ne priglasi k razpravi, sledi glasovanje: 
- 11 glasov ZA 
Sklep št. 359: Občinski svet občine Vransko daje soglasje k imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda 
Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, ki sta ju imenovala skladno z veljavnim Dogovorom za novo mandatno dobo 
Občina Tabor in Občina Prebold kot sledi: 
1. Simona Žnidarec Demšar, roj. 12.8.1973, Pondor 27, 3304 Tabor in 
2. Franc Škrabe, Latkova vas 224, 3312 Prebold. 
 

Ad9: Tekoče zadeve: 
Po uvodni obrazložitvi župan predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o sodelovanju pri projektu prenove župnijskega 
gospodarskega poslopja za potrebe Zavoda Sv. Rafaela, v obliki pokritja stroškov projektne dokumentacije. Nato odpre 
razpravo, h kateri se priglasi Jelen Emil; zanima ga, ali prenova pomeni rušenje objekta v celoti ter koliko zaposlenih v Zavodu 
sv. Rafaela je domačinov. Sledi glasovanje: 11 glasov ZA 
Sklep št. 360: Občina Vransko bo pri projektu prenove župnijskega gospodarskega poslopja za potrebe domskega varstva 
sodelovala s finančnim prispevkom v višini 17.220,00 EUR, kar predstavlja refundacijo projektantske pogodbe za izdelavo 
projektne dokumentacije (PGD, PZI). Prispevek se poravna v dveh delih; 1. del do 31. 12. 2009 in 2. del do 31. 12. 2010. 
 

Ad10: Razno: 
Župan seznani občinske svetnike z začetkom javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem. 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
Zapisal: Rudi Pušnik          ŽUPAN: Franc Sušnik 
 

 

Rekonstrukcija LC Vransko - Brode 
 

Vse udeležence v cestnem prometu in stanovalce naselja Brode, obveščamo, da se bo v mesecu juliju 2009 v sklopu projekta 
Mreža lokalnih cest Spodnje savinjske doline« izvajala II. faza rekonstrukcije lokalne ceste Vransko-Brode na odseku odcep za 
ČN do priključka javne poti Brode – Selo. 
Ker bo v tem času moten promet naprošamo stanovalce in udeležence v prometu za strpnost in upoštevanje prometne 
signalizacije.  
Koordinator projekta »Mreža lokalnih cest SSD« 
Marjana Jerman 
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Na podlagi 60. člena  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s 50. členom tega zakona, in 30. 
člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je župan Občine Vransko sprejel 

 

S K L E P o javni razgrnitvi dopolnjenega  osnutka 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem 

 

1. člen 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega načrta za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na 
Vranskem, ki ga je izdelalo podjetje ArchiKA, d. o. o., Dunajska 156, 1000  Ljubljana št. projekta OPPN/ 2008-017. 
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-
CD7 v Vranskem  bo javno razgrnjen v prostorih Občine Vransko, Vransko 59, v sejni sobi, za čas 30 dni.  
Javna razgrnitev bo potekala v času od 30. 6. 2009 do 29. 7. 2009. 

3. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, ki bo potekala v Energetiki Vransko, dne 16. 7. 2009, ob 20. uri. 
 

4. člen 
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog v knjigo pripomb ali 
pošljejo na Občino Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko in ustno v času javne obravnave. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

Št. 49/2009 
Vransko, dne 22. junij 2009                                     Župan 
                 Franc Sušnik, l. r. 

 

 

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO 
                          
Planinsko društvo Vransko išče oskrbnika za oskrbovanje planinskega doma I. 
Štajerskega bataljona na Čreti. Nastop možen s 1.10.2009. 
Pisne prijave in ponudbe na Planinsko društvo Vransko, Vransko 59 do 1. 8. 2009. 
Informacije na telefon 041 714 512. 

 
 

 

KLUB MLADIH VRANSKO SE ZAHVALJUJE VSEM KRAJANOM OBČINE VRANSKO, KI SO POTRPELI OB MALCE GLASNEJŠI 
GLASBI.  
 
 
 

 

ŠŠPPOORRTTNNOO  PPOOLLEETTJJEE  VVRRAANNSSKKOO  22000099  
ZZaavvoodd  zzaa  kkuullttuurroo,,  ttuurriizzeemm  iinn  ššppoorrtt  VVrraannsskkoo,,  VVrraannsskkoo  113344,,  33330055  VVrraannsskkoo  

004411  223388  774499,,  zzkkttss..vvrraannsskkoo@@ssiiooll..nneett  ,,  wwwwww..zzkkttss--vvrraannsskkoo..ssii    

TTEESSTT  HHOOJJEE  NNAA  22000000  mm  

KDAJ: 8. 7. 2009  KJE: Vransko (travnato nogometno igrišče Vransko)  ČAS: 19.00 CENA: BREZPLAČNO 
INFO: 041 238 749 
 

Gibanje je nepogrešljiv del življenja in pomembno vpliva na zdravje, zato ZKTŠ Vransko organizira test hoje na 2000 m.       
S testom boste izmerili svoje telesne sposobnosti, ugotovili napredek v telesni zmogljivosti, določili primeren srčni utrip za 
varno vadbo in hkrati dobili nasvete za nadaljnjo vadbo. 

  

RRAAFFTTIINNGG  ppoo  rreekkii  SSAAVVIINNJJII  
  

KDAJ: 11. 7. 2009 KJE: reka Savinja, kamp Menina            Cena: 28 EUR/osebo, 10 % popust na gostinsko ponudbo 
INFO: 041 238 749, prijave do 8. 7. 2009 

 
 
 
Rafting je eden najzabavnejših športov, s katerim si popestrite dan, pridobite novo 
izkušnjo in je primeren za ljudi vseh starosti. S spustom po reki Savinji brezskrbno 
uživate v naravi, saj vas spremljajo vodniki, ki imajo dolgoletne izkušnje in vsa 
potrebna znanja o raftingu. 
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PPOOČČIITTNNIICCEE  NNAA  BBAAZZEENNUU  SSNNOOVVIIKK  

KDAJ: od 13. 7. 2009 do 17. 7. 2009     KJE: Snovik   CENA: 150 EUR/osebo (prijave zbiramo do 8. 7. 2009) 
INFO: 041 238 749 
 

Program:  
7.00-9.00 odhod iz Vranskega in prihod v Snovik, 9.00-9.15 malica, 9.15-9.30 priprava na plavanje, 9.30-10.30 učenje plavanja, 
10.30-12.00 animacije igre na prostem, 12.00-13.00 kosilo, 13.00-13.30 kreativne delavnice, 13.30-14.30 učenje plavanja, 
14.30-15.30 vodne vragolije, 15.30-17.00 razne aktivnosti in odhod domov 
  

NNOORRDDIIJJSSKKAA  HHOOJJAA  
 

KDAJ: 15. 7. 2009 in 16. 7. 2009 KJE: Vransko  CENA: 25 EUR/osebo(4-urni tečaj + izposoja palic) INFO: 041 238 749 
 
Nordijska hoja je ena najučinkovitejših in najvarnejših telesnih aktivnosti. 
 
Prednosti nordijske hoje: 
- vključuje 90 % vseh mišic 
- krepi dihalni in srčno-žilni sistem 
- zmanjšuje ali odpravi bolečine v hrbtu, rokah in ramenih 
- vodi k bolj pokončni in pravilni drži 
- povečuje gibljivost hrbtenice 
- poraba kalorij je v primerjavi z normalno hojo višja 20-40 % 
- primerna za vse starosti 

PPRRIIJJAAVVAA  DDOO  1133..  77..  22000099..  

  

KKOOLLEESSAARRJJEENNJJEE  PPOO  PPAANNOORRAAMMSSKKII  PPOOTTII  KKAAMMNNIIŠŠKKOO--SSAAVVIINNJJSSKKIIHH  AALLPP  --  PPRRIIJJAAVVAA  DDOO  1155..  77..  22000099..  
  

KDAJ: 18. 7. 2009 ali 19. 7. 2009  KJE: Zgornja Savinjska dolina  
CENA: 25-30 EUR/osebo (karta za gondolo; izposoja gorskega kolesa, čelade, rokavic; vodenje) 
20 EUR/osebo (karta za gondolo, lastna oprema, vodenje) 
INFO: 041 238 749 

Program: 
Vodeno kolesarsko turo začnemo pri spodnji postaji nihalke Golte. 
Z gondolo se peljemo na 1410 m nadmorske višine. Na vrhu 
sledijo  informacije o opremi gorskih koles in uporabi zaščitne 
opreme. Pri spustu vas spremlja izkušen vodnik, ki skrbi za vašo 
varnost in je hkrati vaš animator. Glede na sposobnosti skupine 
določimo smer vožnje v dolino. Na voljo so štiri možnosti. Dolžina 
posameznih smeri je od 20-35 km, od tega je vsaj 90 % spusta. 
Kolesarjenje je namenjeno širšim množicam, saj ne zahteva veliko 
predznanja gorskega kolesarstva. Za izkušenejše pa zadevo 
popestrimo. Med samo kolesarsko turo obiščemo: alpski vrt, 
planšarijo Stari stani, kočo na Smrekovcu ali pa kakšno turistično 
kmetijo. Na vseh točkah lahko prigriznete domače dobrote in 
zaužijete osvežilni napitek. 
 

  

PPOOTTAAPPLLAANNJJEE  DDIISSCCOOVVEERR  SSCCUUBBAA  DDIIVVIINNGG««  
  

KDAJ: julij ali avgust (točen datum bo določen glede na število prijav) KJE: Portorož, potapljaška šola NEMO DIVERS 
CENA: 35 EUR/osebo INFO: 041 238 749 

 
Program: 
Ob prihodu se bomo najprej seznanili s klasičnimi informacijami in  izpolnili zdravstvene 
obrazce. Sledil bo ogled  videoposnetka »Discover Scuba Diving«,  kjer si boste ustvarili prvo 
sliko potapljanja. 
Po ogledu in predavanju inštruktorja se bomo razdelili v skupine za potapljanje. 
Zaradi varnosti se bomo potapljali le do globine 5 m. Vsak inštruktor bo poskrbel za dva 
tečajnika – predstavil jima bo tehnike potapljanja ter ju popeljal v podvodni svet. 
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NNAAMMIIZZNNII  TTEENNIISS  IINN  BBAADDMMIINNTTOONN  
 

KDAJ: julij in avgust ČAS: vsak dan od 9.00 do 12.00  KJE: Športna dvorana Vransko CENA: BREZPLAČNO 
INFO: 041 238 749 
  

                      
  

AADDRREENNAALLIINNSSKKII  PPAARRKK  PPOOHHOORRJJEE  
 

KDAJ: 25. 7. 2009 ali 1. 8. 2009 (točen datum bo določen glede na število prijav)  KJE: Pohorje 
CENA: 50 EUR/osebo (prevoz + adrenalinski park) * Program je primeren za otroke od telesne višine 150 cm naprej. 
INFO: 041 238 749 

 
 
 
Program »POHORSKI CAR« 
je program na višinskem platoju visokih elementov, kot so viseči most, hoja po brveh 
in jeklenici, plezanje po gumah in viseči mreži, orjaška gugalnica, steber pogumnih … 
Program se zaključi z vožnjo v dolino po adrenalinskem sankališču PohorJET. Program 
traja 3 ure in vključuje prevoz s sedežnico. 
 
 
 
 
 

 
 

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO – VPIS ABONMAJEV 2009/2010 
 

Konec septembra, ko se bo že poleglo vrvenje prvih šolskih dni, vas bomo povabili k vpisu abonmajev za leto 2009/2010. 
Ponudili vam bomo: 

- GLEDALIŠKI ABONMA 

- LUTKOVNI ABONMA 

- MLADINSKI ABONMA  

- ZABAVNOGLASBENI ABONMA  
 

Vpis abonmajev bo v drugi polovici septembra 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.  
 

 
AGRA – 47. MEDNARODNI KMETIJSKO–ŽIVILSKI SEJEM 

OCENJEVANJE KAKOVOSTI ŽIVILSKIH IZDELKOV 
 

Pod okriljem 47. Mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma so se že odvila tradicionalna ocenjevanja kakovosti izdelkov – za 
mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke, sokove, brezalkoholne pijače in embalirane vode, v juliju pa bo potekalo še 
odprto državno ocenjevanje vin, v avgustu mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, ter še novost – 
ocenjevanje medu in medenih pijač.  
Iz naše občine je prejela posebno priznanje – PRIZNANJE PO PROIZVAJALCIH 

KMETIJA NOVAK, Zajasovnik – Vransko 
VELIKA ZLATA MEDALJA – ALBUMINSKA ZLATA MEDALJA 
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NOGOMETNI KLUB VRANSKO - NOGOMETNA SEZONA USPEŠNO KONČANA 
 

Tekmovanja v nogometnih ligah Medobčinske nogometne zveze Celje so se končala v začetku meseca junija, sezono 2008/09 pa 
si bomo zapomnili predvsem po velikem uspehu naše članske ekipe, ki je suvereno osvojila prvo mesto in si s tem zagotovila 
napredovanje v Štajersko nogometno ligo. 
Po nekoliko slabšem začetku spomladanskega dela in nesrečnem porazu v Žalcu, so fantje očitno dojeli, da bo uspeh prišel le z 
maksimalnim odnosom in tako je sledilo devet !!! zaporednih zmag, kar je na koncu pomenilo ogromno razliko, 16 točk, pred 
drugouvrščeno ekipo Žalca. Naši igralci so pokazali na večini tekem zelo dobro , kombinatorno igro, do izraza je prišla tudi dobra 
telesna priprava , za kar ima veliko zaslug tudi trener Marjan Štrumbelj, ki je fante odlično pripravil in zmotiviral, kar se je 
pokazalo tudi pri obisku treningov in tudi tekem, saj je bilo aktivnih kar 21 igralcev.  
Napredovanje v Štajersko ligo, kjer se bo naša ekipa kosala z ekipami od Koroške, Maribora , Ptuja in Celja, seveda pomeni še 
večjo obvezo, tako tekmovalno kot tudi organizacijsko. Povečajo se tudi stroški tekmovanja, zato bomo s pomočjo starih 
sponzorjev in donatorjev, poizkušali pridobiti še kakšnega novega in tako finančno pokriti kar precejšen zalogaj. Vabljeni ste tudi 
vsi, ki bi se bili pripravljeni vključiti v delo in pomagati pri organizaciji same ekipe in seveda domačih tekem, da se nam 
pridružite. 
Seveda ne smemo pozabiti na naše mladinske kolekcije, ki so tudi bolj ali manj uspešno tekmovale celotno sezono. Mladincem 
je skoraj do konca dobro kazalo, bili so v igri za drugo mesto, ki so ga v zadnjih treh tekmah zapravili zaradi spleta različnih 
okoliščin in tako na koncu pristali le na četrtem mestu. Kadeti so  le točko zaostali za drugim mestom, prvenstvo pa zaključili z 
zmago z zelo mlado ekipo, kar je podatek , ki veseli. 
Najslabše se je odrezala ekipa starejših dečkov, v kateri je med sezono prenehalo s treningi več kot polovica igralcev , tako da je 
bila ekipa obsojena na zadnje mesto v ligi, saj smo le s težavo zagotavljali zadostno število igralcev za igranje tekem in tako 
ostali nekaznovani. 
Ekipa mlajših dečkov je nastopala z enim moštvom, fantje ki so ostali, so se borili in bili na večini tekem enakovreden 
nasprotnik tudi najboljšim, na koncu pa so osvojili osmo mesto. 
Najbolj pa so nas razveselili starejši cicibani (do 10 leta), ki so prav na zadnji tekmi zabeležili prvi poraz v sezoni, kar pa ne 
zmanjšuje zadovoljstva, saj se kažejo zametki generacije, ki bi ob pridnem in vestnem delu, lahko v starejših selekcijah veliko 
dosegla. 
Kot je znano, smo se dogovorili o sodelovanju z NŠ Mali Šampion iz Celja, tako da bomo ob strokovni pomoči , kvaliteto dela z 
mladimi dvignili na še višji nivo,  v novem šolskem letu pa pripravljamo tudi nogometno šolo v sklopu interesnih dejavnosti. 
NK KIV Vransko v sodelovanju z NŠ Mali Šampion organizira poletno šolo nogometa in sicer vsako sredo ob 18. uri na igriščih 
NK Vransko. Vabljeni so vsi otroci, stari od 6 do 14 leta starosti, ki želijo spoznati nogomet nekoliko drugače in tako koristno 
zapolniti poletne počitniške dni. Cena vadnine je 10 €. Vadba bo potekala pod vodstvom Franca Sivka, trenerja v NŠ Mali 
Šampion ob pomoči domačih trenerjev. 

Pred vrati so tudi priprave na novo sezono, članska ekipa prične s treningi v ponedeljek, 6.7.2009, pred pričetkom prvenstva pa 
je planirano tudi nekaj trening tekem, tako da se bodo fantje poizkušali čim bolje pripraviti za nastope v višjem rangu 
tekmovanja. 
Treningi mlajših selekcij se bodo pričeli v ponedeljek, 27. 7. 2009, ob 18. uri in sicer za vse selekcije ( U8, U10, U12, U14 in U18). 
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, informacije dobite na telefonih, objavljenih na naši spletni strani. 
 

 
 

Veselje ob podelitvi zasluženega pokala za osvojeno 1. mesto v ligi MNZ Celje 
 

Zapisal: Dani Jesenik  
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OBČINSKA KNJIŽNICA VRANSKO 
 

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

e-mail: skvransko@zal.sik.si  

 
 

NOVOSTI 
Za odrasle: 
Slaščice za vse  priložnosti 
Palin, M.: Nova Evropa 
Šušteršič, D.: Predstavitvene tehnike 
Kozinc, Ž.: Moje najljubše poti 
Esteban, M.: Gaudijev ključ 
Saviano, R.: Gomora 
Brinkman, R.: Kako ravnati z ljudmi, ki jih 
ne prenesete 
Cross W., D.: Papežinja Ivana 
Večerja za 30 
Keber, J.: Leksikon imen 
Patterson, D.: Avtizem 
Garwood, J.: Odkupnina 
Brown, S.: Ne pošiljaj mi rož 
Gier, K.: Za vsako rešitev se najde težava 
Vrbinc, F.: 366  x  slovensko 
Širca, B.: Babette 
Tresidder, J.: 1001  simbol 
Field, L.: 60 poti do boljšega življenja 
Solženicyn, A.I.: Otočje Gulag 
Rauch-P., G.: Alergije in hrana 
Hrženjak, R.: Malteški vitezi na Polzeli 
Celje, vodnik 

Kozinc, Ž.: Votel kamen 
Bizjak, J.: Alpe 
Cuderman, V.: Pogovori  o umetnosti 
in knjiž. vzgoji 
Zaletel, A.: Kariera/09 
Artiček, D.: Obiralka hmelja 

Za otroke: 
Huseinović, K.: Čarovnik iz Oza 
Floridi, P.: Kokoš in jajce 
Kovačevič , M.:Jakobova lestev in 
druge zgodbe 
Clarke, P.: Odkrivanje vesolja 
Clarke, P.: Raziskovalci in odkritja 
Mitterrer, F.: Superkokoš Hana ne 
popusti 
Gardner, S.: Jaz, Koriandra 
Hill, E.: Pikijeva škatla za igrače 
Slovensko-angleški slikovni slovar za 
otroke 
Slovensko-nemški slikovni slovar za 
otroke 
Meadows, D.: Kaja, okrasna vila 
Meadows, D.: Dora, sladkorna vila 
Macdonald, A.: Umazani Berti in bolhe 
Vidmar, J.: Pink 
Pregl, S.: Geniji brez hlač 

McDonnell, K.: Ezziejin smaragd 
Nostlinger, C.: Vila Henrieta 
Vidmar, J.: Šuterji 
MacDonald, B.: Zapisano s krvjo 
Bell, A.: Zibby Payne 
Knister: Mala čarovnica Lili in začarani 
nogomet 
Casalis, A.: Zajček Skokec je lačen 
Štampe Ž., B.: Vprašanja srca 
Likar, M.: Otroci in vrt 
Koren, M.: Julija je zaljubljena 
lolRentta, S.: Tonček 
Barbie v božični zgodbi                           
Vitez teme 
Trnuljčica                                                    
Življenje žuželk 
Alex v čarobnem sadovnjaku                  
Lov na piškote 
Oblački  
DVD-ji: 
Očka brez načrta                      
Dekle iz predmestja 
Seks v mestu                             
Mamma mia! 
Umazana igra 

 

Občinska knjižnica Vransko v sodelovanju s KD Vransko 

VABI 
          otroke, ki želijo preživeti počitnice ustvarjalno, vsak torek ob 10. uri na poletne ustvarjalnice.   

Tam bomo lepili, izrezovali, barvali ... in se gotovo prav luštno imeli.  

Zato ne pozabite:  
 

VSAK TOREK  v knjižnico prihitite! 
 

POLETNA USTVARJALNICA KDAJ 

Izdelki iz mavčne mase TOREK, 7. JULIJ, OB 10.00 

Mozaik TOREK, 14. JULIJ, OB 10.00 

Naredimo in oživimo lutko, izv. Brina Krašovec TOREK, 21. JULIJ, OB 10.00 

Ustvarjalnica z Antonijo Ocvirk TOREK, 28. JULIJ, OB 10.00 

Nagradna poletna križanka, risanke TOREK, 4. AVGUST, OB 10.00 

Polepšajmo cvetlični lonček TOREK, 11. AVGUST, OB 10.00 

Naredimo sliko z Biserko Kutnjak TOREK, 18. AVGUST, OB 10.00 

Polstenje z Metko Lipnik TOREK, 25. AVGUST, OB 10.00 
 

Julija in avgusta dobrodošli v ČITALNICI POD KOSTANJEM.  
 

V parku pred Občinsko knjižnico Vransko vas bodo v času odprtosti knjižnice pričakovale knjige in revije. Pod krošnjo  
kostanja boste lahko brali, klepetali, prisluhnili tišini in – preprosto – uživali.  

 

Z veseljem vas pričakujemo. 


