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Vabilo!
Vabim vas na otvoritev in blagoslov obnovljenega cestnega odseka
v Brodeh, ki je delno sofinanciran s sredstvi Evropske unije v okviru
2. faze projekta Mreža lokalnih cest Spodnje Savinjske doline.
Slovesna otvoritev bo v Brodeh
v soboto, 3. oktobra 2009, ob 14. uri.
Lepo vabljeni!
ŽUPAN
Franc Sušnik
Občina Vransko je na osnovi pogodbe št. 1536-085330012, o sofinanciranju operacije Mreža lokalnih cest Spodnje
Savinjske doline, pristopila k skupnemu projektu izgradnje lokalnih cest, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013. V skupnem projektu sodelujejo občine: Braslovče, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.
Koordinator projekta je občina Prebold.
V I. fazi, to je v obdobju od 2007-2009, je občina Vransko pridobila 399.781,00€ nepovratnih sredstev. V drugi fazi,
to je za obdobje 2008-2010 pa 285.442 €
Obveza občine je pokritje DDV-ja in zagotovitev 15% lastnega deleža. Na razpis so bili prijavljeni naslednji odseki
lokalnih cest: Vransko – Lipa – Šmartno, Vransko – Brode in Ločica – Zahomce za prvo in drugo fazo izvedbe. Na
osnovi javnega razpisa po odprtem postopku je bil izbran izvajalec del in sicer Ceste mostovi Celje s partnerji:
Podjetje za varstvo in vzdrževanje cest Celje in VNG Krajnc Žalec. Strokovni nadzor pri izvedbi projekta pa opravlja
Paritet, d. o. o. – Marjan Novak, d. i. g.
Rekonstrukcija LC Vransko - Brode
Prva faza projekta je bila izvedena v letu 2008, kjer se je izvajala rekonstrukcija LC na odseku od Košenina do
mostu pri ČN Vransko.
Druga faza, ki se je izvajala v letošnjem letu, predstavlja nadaljevanje projekta in sicer na odseku od mostu pri ČN
Vransko do odcepa za Selo. Na celotni trasi je bila odstranjena obstoječa poškodovana asfaltna prevleka, saniran
zgornji ustroj, urejeno odvodnjavanje meteornih voda, sanacija mostu čez Podgrajščico, izdelana asfaltna prevleka
v deb. 6+3 cm, na celotni trasi izdelan pločnik in urejeno avtobusno postajališče s čakalnico, delno je bilo
obnovljeno tudi hidrantno omrežje. Sočasno so se izvajala tudi dela na cestnem odseku, proti novemu naselju ob
avtocesti. V dolžini cca 60 m je bilo posodobljeno obstoječe makadamsko vozišče, kjer je bilo izvedeno kompletno
odvodnjavanje meteornih voda in zgornji ustroj z asfaltno prevleko.
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Skupna vrednost investicije znaša cca 190.000,00 €. Dela je izvajalo podjetje VNG Krajnc.
Z izvedbo projekta je bil storjen korak k izboljšanju prometne varnosti in varnosti pešcev zlasti šoloobveznih otrok.
Prav tako bo projekt prispeval k dodatnim pogojem za gospodarski in turistični razvoj kraja.
Z dokončanjem tega cestnega odseka je Občina Vransko zaključila projekt Mreža lokalnih cest v Spodnji Savinjski
dolini.
Pripravila: Marija Jerman

OBVESTILO O JAVNI OBRAVNAVI
Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na svoji 19. redni seji dne 28.
septembra 2009 obravnaval in v 1. branju sprejel naslednje predloge odlokov:
1. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko;
2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko;
3. Odlok o občinskih cestah
ter jih posreduje
v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v okviru katere bo izvedena JAVNA PREDSTAVITEV
vseh treh predlogov odlokov
v sredo, 7. 10. 2009, ob 18. uri v sejni sobi Inovacijskega centra, Vransko 66 a (Energetika Vransko).
Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov:
Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po epošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si, predvsem pa, da se v čim večjem številu udeležite javne predstavitve.
Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 29. 10. 2009.
Besedila predlogov odlokov so na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in so objavljeni na
spletni strani občine www.vransko.si.
ŽUPAN: Franc Sušnik

OBČINSKI SVET OBČINE VRANSKO
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v ponedeljek, 28. septembra 2009, ob 19. uri v
predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a.
Ugotovitev prisotnosti: (lista prisotnosti priložena zapisniku):
člani Občinskega sveta ob 19. uri: Vlado Rančigaj, Ivan Kokovnik, Anica Medvešek, Aleš Roman, Franc Remic, Ivan
Bervar, Vladimir Reberšek, Maja Jerman; ob 20.25 Marjan Pečovnik; Občina Vransko: Franc Sušnik župan; OU:
Jadranka Kramar, Petra Slatinšek; Opravičeno odsotni člani obč. sveta: Andrej Semprimožnik; Ostali odsotni člani
obč. sveta: Emil Jelen; Ostali prisotni: Nadzorni odbor: Marija Jug in Janez Lencl; Kaliopa: Igor Dimnik, direktor;
Energetika Vransko: Marko Krajnc, direktor; predstavniki javnih zavodov: OŠ Vransko - Tabor: Majda Pikl,
ravnateljica; UPI LU Žalec, Tanja Centrih, direktorica; II. OŠ Žalec, Danica Veligošek in Sabina Korošec, ravnateljica;
ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec, Marjan Golob, direktor; politične stranke: /; zainteresirana javnost: /; sredstva javnega
obveščanja: /.
Po uvodnem pozdravu župana le ta ugotovi, da je ob 19. uri prisotnih 8 od 11 članov Občinskega sveta, zato je seja
sklepčna.
• Sprejem dnevnega reda:
Župan poda predlog dnevnega reda v obravnavo in potrditev. Pripomb ni, zato sledi glasovanje za potrditev: 8
glasov ZA.
Sklep št. 361: Soglasno se sprejme naslednji
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DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 29. 6. 2009
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Poročilo o polletnem poslovanju Občine Vransko
4. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko – predstavitev in 1. obravnava
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko- predstavitev in 1. obravnava
6. Odlok o občinskih cestah – predstavitev in 1. obravnava
7. Družbena pogodba Ekološko stanovanjsko naselje Po Zavrteh – Vransko
8. Premoženjsko pravne zadeve
9. Poročila o poslovanju javnih zavodov v letu 2008
10. Vloge in prošnje
11. Razno
Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 29. 6. 2009:
Pripomb na predložen zapisnik 16. redne seje ni bilo, zato so svetniki glasovali o potrditvi zapisnika v predloženem
besedilu: glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep št. 362: Soglasno se potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 29. 6. 2009 v predloženem besedilu.
Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov:
Vladimir Rančigaj je podal naslednji pobudi:
za ureditev dodatnega prehoda za pešce v centru trga Vransko (pred mostom Slovan), saj dnevno opazuje,
da zaradi povezave z AP in trgovino TUŠ večina pešcev v nasprotju s sedanjimi talnimi označbami cesto
prečka prav na tem mestu;
da se od DARS-a striktno zahtevajo meritve hrupa s katerimi bomo seznanjeni ter najde način, s katerim bi
verodostojno ugotovili dejansko zasaditev ob trasi AC kot zaščito proti hrupu.
Zaključek: Obe ponudi sta bili sprejeti.
Ad3: Poročilo o polletnem poslovanju Občine Vransko:
Župan poda občinskemu svetu Poročilo o polletnem izvrševanju proračuna. V nadaljevanju posamezne
obrazložitve poda še računovodja. Iz predloženega poročila je razvidno, da so prihodki glede na veljaven plan
realizirani 35,24 %, odhodki pa 40,47 %; župan poudari, da beležimo zaradi zaostrenih gospodarskih razmer velik
primanjkljaj planiranih prihodkov iz naslova priklopnin in komunalnih taks (promet z nepremičninami se je
praktično v celoti ustavil) ter da tudi naši zahtevki na osnovi prejetih sklepov in podpisanih pogodb z MOP in SVRL
(gre za skupaj cca 300.000,00 EUR) niso realizirani kljub zapadlosti.
Že odobreni projekti (kot je npr. suhi zadrževalnik na Merinščici in Bolski) so bili prav tako že s prvim rebalansom
državnega proračuna prenešeni v nedoločeno prihodnost.
Zaradi vsega naštetega napoveduje rebalans proračuna občine za leto 2009.
Sklep št. 363: Občinski svet se je seznanil s Poročilom župana o polletnem poslovanju občine Vransko.
Ad4: Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko:
Uvodno obrazložitev ter namen sprejetja predloga odloka poda župan, nato odpre razpravo. Ker nihče ne želi
razpravljati svetniki pristopijo h glasovanju o predloženem predlogu sklepa:
- za sprejem predloga odloka v 1. branju ter posredovanje predloga odloka v 30 dnevno javno obravnavo z
javno predstavitvijo dne 7. 10. 2009: 9 glasov ZA.
Sklep št. 364: Sprejme se Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko v 1. branju ter se posreduje v 30
dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v okviru katere se izvede javna predstavitev v sredo dne 7.
10. 2009 ob 18. uri v sejni sobi Inovacijskega centra, Vransko 66 a.
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Ad5: Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko:
Uvodno obrazložitev poda župan ter pove, da je želja občine, da bi bila odlok uveljavljen s 1. 1. 2010. Predlog je
pripravljen tako, da smo še vedno zelo konkurenčni, oziroma bo komunalni prispevek nižji od nam primerljivih
občin. Tako zbrana sredstva pa so namensko sredstva za izgradnjo infrastrukture lokalne skupnosti. Predvsem pa
poudari, da od uveljavitve odloka naprej ne bo več plačila priključnin na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
V nadaljevanju predlog odloka celovito predstavi g. Igor Dimnik (pripravljalec-Kaliopa). Sledi obravnava, nato
razprava, v kateri je sodeloval Aleš Roman. Glasovanje o predlogu sklepa: 8 glasov ZA.
Sklep št. 365: Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko v 1. branju ter se
posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način, v okviru katere se izvede javna predstavitev
v sredo dne 7. 10. 2009, ob 18. uri v sejni sobi Inovacijskega centra, Vransko 66.
Ad6: Odlok o občinskih cestah:
Obrazložitev predloga odloka poda župan, sledi obravnava in razprava, v kateri župan najavi ustanovitev
medobčinskega inšpektorata.
Sklep št. 366: Sprejme se Odlok o občinskih cestah v 1. branju ter se posreduje v 30 dnevno javno obravnavo na
krajevno običajen način, v okviru katere se izvede javna predstavitev v sredo dne 7.10.2009 ob 18. uri v sejni
sobi Inovacijskega centra, Vransko 66.
Ad7: Družbena pogodba Ekološko stanovanjsko naselje Po Zavrteh - Vransko:
Obrazložitev predloga družbene pogodbe sta podala župan in direktor Energetike Vransko, d. o. o. Namen
družbene pogodbe je, da se ustanovi konzorcij za izgradnjo ekološko pasivnega naselja, ki bi bilo prvo tovrstno v
Sloveniji. Sledi predstavitev družbenikov in osnovnih vložkov: Občina Vransko z 2,36 %, Gradbeni institut ZRMK ,d.
o. o. z 10,77 %, Energetika Vransko, d. o. o. z 22,55 % in Smreka, d. o. o. z 64,32 %. Skupni vložek Občine Vransko v
obliki oprostitve komunalnega prispevka za devet stanovanjskih hiš in izgradnje črpališča znaša 107.000 €, ki si jih
bo občina poračunala pri vsaki posamični prodaji stanovanjske hiše.
V razpravi so sodelovali Ivan Bervar, Vladimir Reberšek; v odgovorih na vprašanja pa je bilo poudarjeno, da je
gradbeno dovoljenje že pridobljeno, da gre resnično za prvo dejansko izgradnjo s pasivno tehnologijo, ki mogoča
manjšo porabo kot 15 kw (do sedaj poznane t. i. nizko energetske hiše imajo manjši prihranek in tudi način gradnje
je drugačen). Glasovanje za predlog sklepa: 8 glasov ZA
Sklep št. 367: Potrdi se Družbena pogodba za Ekološko stanovanjsko naselje Po Zavrteh - Vransko v predloženem
besedilu in pooblasti župana za podpis pogodbe.
Ad8: Premoženjsko pravne zadeve:
8.1. vloga koncesionarke Raste Potočnik Javorsky za odkup poslovnih prostorov zobozdravstvene ambulatne za
odrasle v ZD Vransko
8.2. odkup zemljišča last Zupan Drago, Vransko 42 (ureditev JP Vransko-Goričan po odmeri GURS)
Obrazložitev predlogov sklepov poda župan. Sledi daljša razprava o prvem predlogu sklepa, v kateri so sodelovali
Maja Jerman, Vladimir Rančigaj, Marjan Pečovnik in Roman Aleš. Poudarek v razpravi je bil na dejstvu, da je bila ZP
Vransko zgrajena s samoprispevkom občanov ter na pričakovani spremembi zakonodaje na področju mreže javne
službe za primarno zdravstveno dejavnost, zato odprodaji posamezni razpravljavci niso bili naklonjeni.
Za pričetek postopka za odprodajo prostorov v ZP Vransko na vlogo koncesionarke Raste Potočnik Javorsky za
odkup poslovnih prostorov zobozdravstvene ambulante ni glasoval nihče od prisotnih, zato se sprejme ugotovitev,
da predlog sklepa ni bil sprejet.
8.2. odkup zemljišča last Zupan Drago, Vransko 42 (ureditev JP Vransko-Goričan po odmeri GURS)
Glasovanje o predlogu sklepa: 9 glasova ZA.
Sklep št. 368: Prične se postopek odkupa zemljišča parc. št. 138/2 v izmeri 84 m2 in 136/2 v izmeri 150 m2, k. o.
Vransko.
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Ad9: Poročila o poslovanju javnih zavodov v letu 2008:
Župan pozdravi predstavnike javnih zavodov, ki so se odzvali povabilu, nato sledi obravnava poročil, ki so jih v
strnjenih povzetkih predstavili tudi prisotni predstavniki Majda Pikl, Tanja Centirh, Danica Veligošek in Marjan
Golob. Po predstavitvi rezultatov so je občinskemu svetu in županu tudi zahvalili za sodelovanje.
Iz poročil je razvidno, da so vsi, razen OŠ Vransko - Tabor in ZKTŠ poslovali pozitivno. Ravnateljica OŠ je podala
obrazložitev, da je negativna razlika nastala pri OE vrtca, posledično je seveda negativno posloval tudi zavod, zato z
rezultati niso zadovoljni, čeprav so se v oteženih pogojih trudili poslovati gospodarno.
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa o seznanitvi s poslovanjem javnih zavodov v letu 2008: 8 glasov ZA.
Sklep št. 369: Občinski svet občine Vransko se je seznanil z predloženimi poročili o poslovanju javnih zavodov v
letu 2008:
 ZTKŠ Vransko,
 Zdravstveni dom dr. J. Potrate Žalec,
 II. OŠ Žalec,
 OŠ Vransko – Tabor,
 UPI Ljudska univerza Žalec,
 Medobčinska matična knjižnica Žalec,
 Glasbena šola Risto Savin Žalec.
Ad10: Obravnava vlog:
Po kratki obravnavi in razpravi so svetniki z glasovanjem: 9 glasov ZA sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št. 370: Ugodi se vlogi Frančiške Sternišnik, Jeronim 51, 3305 Vransko ter za izgradnjo rezervoarja pitne
vode odobri 1.250,00 EUR v breme proračuna 2010. Refundacija se izvrši na osnovi izvedenega projekta in
predloženih dokazil o realizaciji.
Sklep št. 371: Ugodi se vlogi Vide Vitanc, Brode 3, 3305 Vransko ter se za ta namen rezervirajo finančna sredstva
v breme proračuna 2010. Refundacija se izvrši na osnovi dejanskih stroškov oziroma predloženih dokazil o
poravnavi obveznosti, vendar največ v višini 400,00 EUR.
Ad11 Razno:
• Skladno z ZLS, Statutom in Poslovnikom je župan občinski svet seznanil, da bo funkcijo župana od vključno
16. oktobra 2009 dalje opravljal poklicno.
•

Povabilo na slovesno otvoritev obnovljenega cestnega odseka v Brodeh, zgrajenega v okviru 2. faze
projekta Mreže lokalnih cest SSD, ki bo v soboto 3. oktobra 2009, ob 14. uri.

Seja je bila zaključena ob 22.20.
Zapisala: Jadranka Kramar

ŽUPAN: Franc Sušnik

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE
Zapisnik seje Štaba CZ Občine Vransko z dne 10. 9. 2009, ki je bila ob 20. uri v prostorih Energetike Vransko,
Vransko 66 a, 3305 Vransko zaradi plazenja območja Brode – grič.
Prisotni: člani Štaba CZ: Vladimir Reberšek, Andrej Semprimožnik, Janez Šoštar, Danijel Granda; Občina Vransko:
župan Franc Sušnik, Marija Jerman; Univerza v Ljubljani, Oddelek za geologijo, NFT: dr. Mihael Ribičič.
Uvodno besedo ter namen sklica poda poveljnik Štaba CZ g. Vladimir Reberšek. V nadaljevanju pa natančno
obrazložitev nastale problematike poda župan, g. Franc Sušnik.
G. Ribičič nato poda predstavitev Programa raziskav na plazu Brode. Ker so geodetske meritve, poškodbe na hišah
in razpoke na terenu pokazale, da se je plazenje na območju dela naselja Brode razširilo v smeri proti severu in je
dodatno zajelo tudi objekte od Brode 26 do Brode 30 obstaja sum, da gre za ponovno oživitev velikega fosilnega
plazu. Zato je potrebno s terenskimi raziskavami ugotoviti dimenzijo in hitrost premikanja, sestavo plazine in
podlage, to je vse tiste podatke o plazenju na osnovi katerih je možno predvideti potrebne ukrepe za ublažitev in
sanacijo posledic plazenja. Zato je pripravljen predlog raziskav, ki se bodo izvajale eno leto in je sestavni del tega
zapisnika.
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Nato so člani Štaba CZ glasovali ter soglasno s 4 glasovi ZA sprejeli naslednje odločitve:
1. Potrdi se program enoletnih raziskav na plazu na območju Brode,
2. Komisija za spremljanje stanja plazenja območja Brode (dr. Mihael Ribičič, Janez Šoštar, Marija Jerman)
pripravi projektno nalogo za izbiro izvajalca raziskav,
3. Izdela se elaborat pregleda obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije na tem območju in se pripravi
predlog sanacije,
4. UE Žalec se z dopisom opozori na pojav plazine na območju Brode (priložiti tudi situacijo parcelnega
stanja),
5. Vse občane se poziva, da vsakršne vidne znake plazenja sporočijo občinski upravi Vransko (Marija
Jerman),
6. Naroči se posnetek stanja poškodb na objektih, ki so na območju plazu.
Seja je bila zaključena ob 20.50.
Zapisala: Marija Jerman
Predsednik štaba CZ: Vladimir Reberšek, l.r.

MESEC POŽARNE VARNOSTI
Ob mesecu požarne varnosti gasilci vabijo na pregled in servis gasilnih aparatov v soboto, 17. 10. 2009:
-

PGD Prekopa: od 8. do 10. ure

-

PGD Ločica: od 10.30 do 12.30

-

PGD Vransko: od 13. do 15. ure

in na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v torek, 20. 10. 2009 s pričetkom ob 8. uri na parkirišču pri Športni dvorani
Vransko, kjer bodo gasilci prikazali gasilsko opremo in tehniko.
GPO Vransko: Vladimir Reberšek

SPREJEM PRI ŽUPANU
22. junija 2009 je župan g. Franc Sušnik v Športni dvorani Vransko svečano sprejel in podelil priznanja župana
Občine Vransko učencem OŠ Vransko - Tabor za 9 - letni odličen uspeh in druge pomembne dosežke (različna
tekmovanja ipd.)
Priznanja so prejeli:
Maruša Pečovnik, Katjuša Lesjak, Jure Kajbič, Irena Labohar, Maja Golob, Andraž Strnišnik, Nika Semprimožnik,
Jerica Felicijan, Roman Ameršek, Anja Maček, Tjaša Brišnik, Vita Brišnik, Blažka Felicijan, Maja Grobler, Mojca
Lebeničnik, Mitja Pustoslemšek, Ksenja Strožič, Thys Grobelnik, Tjaša Košenina, Saša Jelen, Katja Strouhal, Katarina
Brezovnik in Krištof Skok.
Mentorice, ki so učence pripravljale na tekmovanja iz biologije, kemije, fizike, zgodovine, geografije, slovenščine,
nemščine, matematike, logike, verižnih eksperimentov in Z domišljijo na potep ter Roševe dnevi so: Marjeta
Kapus, Marko Podpečan, Barbara Ramšak, Zlatka Avžner, Danica Sedeljšak, Barbara Pertinač, Zlatko Bezjak, Magda
Oblak, Milena Piskar in Polona Učakar.

DATUM IN RAZPORED ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
IZ GOSPODINJSTEV OBČINE VRANSKO - JESEN 2009

DATUM
Sobota,
17. 10. 2009

URA

OBČINA

LOKACIJA

8 - 12

Vransko – Tabor

Zbirni center Vransko – Tabor

Prevzem nevarnih odpadkov je za povzročitelje – gospodinjstva brezplačen. Z udeležbo na akcijah
boste pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
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ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
Vransko 134, 3305 Vransko, zkts.vransko@siol.net , www.zkts-vransko.si
POVABILO K VPISU ABONMAJEV V SEZONI 2009/2010
- lutkovni
- mladinski
- gledališki
- glasbeni
Vpis abonmajev vsak delavnik od 8.00 do 16.00 v pisarni ZKTŠ v Športni dvorani Vransko od 28. septembra do 2.
oktobra (dosedanji abonenti) in od 5. do 16. oktobra (novi abonenti).
OGLED OPERETE VESELA VDOVA V CANKARJEVEM DOMU V LJUBLJANI
Vabimo vas na ogled operete VESELA VDOVA v petek, 16. oktobra 2009, ob 19. 30 Organiziramo avtobusni
prevoz. Odhod izpred Športne dvorane Vransko ob 18. uri. Cena vstopnice in prevoza: 28 EUR pri udeležbi
najmanj 20 oseb.
Dirigent: Marko Gašperšič
Režija in scenografija: Vinko Möderndorfer
Koreografija: Tanja Pezdir
Kostumografija: Alenka Bartl
Zasedba vlog: Baron Mirko Zeta: Andrej Debevec/ Jure Kušar, Valencienne: Dunja Spruk / Simona Raffanelli
Krajnc, Danilo Danilovič: Jože Vidic / Robert Vrčon, Hana Glavari: Martina Zadro / Urška Žižek, Camille: Edvard
Strah / Dejan Vrbančič, Cascada: Robert Brezovar, St. Briosche: Rusmir Redžić / Matej Vovk, Pričič: Zdravko
Perger, Paskovja: Irena Svoljšak
»Vesela vdova je brez dvoma tisto odrsko-glasbeno delo, ki kar naprej kliče po novih in svežih postavitvah.
Občinstvo Veselo vdovo obožuje, pevci jo radi pojejo in režiserji jo radi režiramo. To je na videz lahkotno delo,
polno zanimivih gledaliških obratov, duhovitih likov in prijetne, pa vendar ne cenene glasbe. Seveda pa poleg vsega
tega Vesela vdova pripoveduje tudi zanimivo zgodbo. Pred nami se razgrinja večna tema iskanja prave ljubezni in
sreče. In prav to zgodbo bo naša nova uprizoritev poskušala še bolj izostriti, jo izpostaviti in jo podati v novi,
sodobni in aktualni različici. Nova uprizoritev bo v marsičem drugačna od tiste, ki smo jo zelo uspešno postavili na
odrske deske pred nekaj leti. Na nek način bo bolj komorna, očiščena spektakelskih rešitev, vendar zato ne bo manj
zabavna. Bolj bo aktualna, saj se Vesela vdova lahko dogaja tudi tukaj in zdaj. Morda celo v naši sodobni evropski
diplomaciji. Morda celo na našem domačem diplomatskem parketu. Težišče nove postavitve bo na komičnih
značajih in malo manj na historični noblesi. Poskušali bomo še bolj razviti humorne zaplete, poglobiti duhovite
situacije, predvsem pa bomo ustvarili slikovito, dinamično in sodobno predstavo, v kateri se bo zrcalil utrip
današnjega življenja. Obljubljamo obilo smeha, vrhunske glasbe in odličnih igralskih kreacij.« Vinko Möderndorfer,
režiser
IZKORISTITE ODLIČNO PRILOŽNOST ZA SKUPINSKI OGLED PREDSTAVE, CENA POSAMIČNE VSTOPNICE JE 25 EUR.
PONUDBA ZA OGLAŠEVANJE V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Podjetja želite biti opažena in se dobro reklamirati, vendar se pogosteje oglašujete na najbolj običajen način.
Oglaševalske agencije promovirajo oglaševanje na jumbo plakatih, letakih, in podobno ... Zato nas vsak dan v
nabiralnikih pričaka kup oglasnih letakov, ki jih večina niti ne pogledamo. Na jumbo plakatih, ki so postavljeni na
kakšen kozolec ali preprosto na travnik ob cesti, se nam trgovci, banke in podjetja ponujajo s svojimi oglasi za
najboljše, najcenejše izdelke ali storitve. Tega preprosto ob tako veliki koncentraciji ne opazimo več.
Stene in talne površine v Športni dvorani Vransko pa so ena izmed možnosti oglaševanja podjetja na drugačen,
atraktiven način.
Mnogokrat so športne tekme, turnirji, glasbene prireditve tarča fotografskih aparatov in kamer. Ljudje fotografirajo
dogodek in nehote v objektiv ujamejo tudi reklamo na steni in talni površini. S tem se odpre priložnost, da širša
javnost opazi vaš oglas.
Izkoristite možnost oglaševanja vašega podjetja v Športni dvorani Vransko!
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CENIK OGLAŠEVANJA:
1m2/letno (možnost stenskega in talnega oglaševanja)
1m2/6 mesecev (stenski oglas)
1m2/mesečno (stenski oglas)

1000,00 EUR
600,00 EUR
100,00 EUR

V ceno je všteta izdelava in nameščanje oglasov.
ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO ZA ODRASLE
Ne veste kako bi praznovali zabavo za vaš rojstni dan?
Bodite aktivni tudi na ta dan. Povabite prijatelje in sorodnike v Športno dvorano Vransko in združite telesno
aktivnost z zabavo.
Možnost je najema dvorane.
CELA: 20,86 EUR/uro
2/3 dvorane: 16,69 EUR/uro
1/3 dvorane: 12,52 EUR/uro
Več informacij dobite v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko,
tel: 03 703 12 10, GSM : 041 238 749.
ROJSTNI DNEVI V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
Otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega, da bosta mamica in očka
vsako leto pripravila nekaj novega in da bo zabava še boljša, kot tista lanska.
Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč.
Da priskočimo in to s »športno zabavo« za rojstni dan!
Cenik:
- do 5 otrok: 50,00 EUR
- od 6 do 10 otrok: 70,00 EUR
- od 11 do 15 otrok: 90,00 EUR
INFORMACIJE: Pisarna Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko v prostorih Športne dvorane Vransko, tel: 03
703 12 10, GSM : 041 238 749

KD VRANI VRANSKO
Košarkaši društva Vrani Vransko smo v sredini avgusta pričeli s pripravami na našo tretjo sezono. Ekipa je v
primerjavi s tisto iz lanskega leta nekoliko spremenjena; pridružili so se nam štirje novi igralci, dva pa sta klub
zapustila. Do spremembe je prišlo tudi na trenerskem mestu, kjer je sedaj že bivšega trenerja Roka Jeseneka
zamenjal Luka Gržina. Zamenjali pa smo tudi rang tekmovanja, saj smo se zaradi osvojitve naslova prvakov 3. SKL
(slovenska košarkarska liga) uvrstili v 2. SKL. Igrati na nivoju višje bo za nas vsekakor velik izziv, saj je 2. SKL zelo
kvalitetna liga, z veliko dobrimi ekipami in posamezniki. Prvo merjenje moči bo potekalo že v soboto, 10. oktobra,
ko bo na Vranskem gostovala ekipa Lastovka Domžale. Pričetek srečanja je predviden ob 19. uri, vstop pa je za vse
obiskovalce prost.
V oktobru načrtujemo tudi šolo košarke za vse osnovnošolke in osnovnošolce. Vsi, ki ste zainteresirani za treniranje
boste o pričetku in terminih, ter vseh podrobnostih glede treningov pravočasno obveščeni.
Sezona 2009/10 je torej pred vrati. Vabljeni vsi ljubitelji košarke in športa nasploh na ogled tekem v domači dvorani
ali na kakršnokoli sodelovanje v društvu.
Domače tekme v letu 2009 (1. del tekmovanja; vse tekme se igrajo v Športni dvorani Vransko, predvidoma ob 19.
uri):
1. Vrani Vransko : Lastovka Domžale – 10. oktober
2. Vrani Vransko : Dravograd – 24. oktober
3. Vrani Vransko : Pakman Celje – 7. november
4. Vrani Vransko : Ježica – 14. november
5. Vrani Vransko : Terme Olimia Podčetrtek – 28. november
6. Vrani Vransko : Ilirija – 12. december
Avtor: Žan Ocvirk
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NOGOMETNI KLUB VRANSKO
NOGOMETNA SEZONA V POLNEM ZAGONU
Nogometaši smo svoje aktivnosti začeli že sredi julija, predvsem članska ekipa, ki nastopa v Štajerski ligi, je imela
zelo kratke počitnice. Tekmovanje v štajerski ligi se ni začelo po naših željah, fantje so v šestih krogih osvojili le
točko, tako da bo v prihodnjih krogih potrebno še bolj zagristi v delo, osvojiti nekaj točk in se potem temeljito
pripraviti na nadaljevanje pomladanskega dela. Dejstvo je, da imajo fantje probleme zaradi odsotnosti iz treningov,
to pa se odraža na tekmah, kjer sicer igrajo dobro, pokopljejo pa jih lastne napake, seveda ne moremo mimo
spornih sodniških odločitev, saj smo bili na dveh domačih tekmah priča zelo pristranskemu sojenju. Situacija z
obiskovanjem treningov se je s končanjem počitnic popravila, preglavice povzročajo tudi poškodbe nekaterih
nosilcev igre, no fantje so odločeni, da puške ne bodo vrgli v koruzo in da bodo v prihodnjih tekmah pokazali svoj
pravi obraz.
Podobna situacija je tudi v mladinski ekipi, odhod polovice ekipe v člansko konkurenco se močno pozna, letos
igramo v bistvu z zelo mlado ekipo, ki pa iz tekme v tekmo deluje bolje, tako da tudi v prihodnje lahko pričakujemo
dobre igre in s tem posledično tudi dober rezultat.
Naši najmlajši selekciji U 12 in U 10 pridno trenirajo, škoda le, da se je večina priključila treningom z začetkom šole,
vemo pa, da se je vadba začela že konec julija, saj se tekmovanje prične že zadnji vikend v avgustu . Selekcija mlajših
dečkov U 12 ima dobro ekipo, ki bo s pridnim delom še napredovala in z njo imamo v prihodnosti še velike načrte,
seveda ob pogoju, da bodo fantje pridno trenirali in ostali skupaj tudi v višjih selekcijah.
Selekcija U 10 se prav tako izpopolnjuje, fantje se spoznavajo s prvimi nogometnimi koraki, napredujejo iz treninga v
trening in tudi rezultati ne izostanejo.
Za otroke 1. triade je organiziran tudi nogometni krožek v sklopu osnovne šole, kjer kolegi iz Nogometne šole Mali
Šampion uvajajo najmlajše v svet nogometa, tiste, ki bodo imeli željo, pa bodo usmerili v klub, kjer se bodo lahko
pridružili vadbi v selekciji U10.
Še vedno pa velja, da se lahko otroci priključijo vadbi v klubu kadarkoli med letom, zglasijo se lahko na treningu
ustrezne selekcije, kjer boste dobili vse ostale informacije. Termini treningov so objavljeni na oglasni deski in se
spreminjajo, tako da si aktualni urnik treningov lahko ogledate na naši spletni strani www.nkvransko.si.
Prijateljsko tekmo je odigrala tudi veteranska selekcija našega kluba in se odlično izkazala, saj so premagali veterane
Domžal, kar je dovolj velik impulz, da bi lahko ta selekcija delovala bolj organizirano in pogosteje.
Vsi ste vabljeni na ogled tako članskih kakor tudi tekem mlajših kategorij, saj bodo fantje s podporo Vas, navijačev,
dobili še več želje po dokazovanju, posledično pa seveda tudi rezultati ne bodo izostali.
Tekme članov v Štajerski ligi:
8. krog
3.10.2009
10. krog
17.10.2009
12. krog
31.10.2009
14. krog
15.11.2009

KIV Vransko : Bukovci
KIV Vransko : Boč Poljčane
KIV Vransko : Ormož
KIV Vransko : Peca

ob 15. uri
ob 15. uri
še ni znano
še ni znano
Zapisal: Dani Jesenik

ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO LOČICA PRI VRANSKEM - VRANŠANI S KOLESOM NA MORJU
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Letos so si štirje člani Športno rekreativnega društva Ločica pri Vranskem zadali prav poseben projekt. Odločili so
se, da bodo kolesarsko sezono kronali z izletom na morje. Da, prav ste slišali. V enem dnevu so prekolesarili kar
193 km in ob enih popoldne že ponosno počivali pod borovci v kampu Lucija. Štirje junaki: Mitja Papinutti, Matej
Jerman, Jernej Vadlan in Miha Pečovnik so od doma odrinili že ob treh zjutraj, da bi se izognili najhujši vročini.
Kljub zgodnji uri so fantje močno pritiskali na pedala in pot opravili v pičlih devetih urah (s postanki vred) in se tako
lahko pohvalijo s povprečno hitrostjo okoli 25 km/h. Seveda pa je takšen podvig zahteval tudi predhodne priprave,
ki so vključevale kolesarjenje do romarskega središča na Brezju, krajše ture po Savinjski dolini (Logarska dolina) in
okoliških hribih (Mrzlica, Menina planina, Čreta ...).
Četverico, ki si je nadela pomenljivo ime »Dream team« pa so na poti spremljali tudi modri dresi z velikim napisom
Vransko. Trdovratni Vranšani so prejeli priznanje tudi primorskih domačinov, ki so jih ob prihodu nagradili z
bučnim aplavzom. Posebno pohvalo velja nameniti najmlajšemu članu odprave Mateju Jermanu (15).
Fantje pa že načrtujejo naprej. V mislih se že pripravljajo na nov podvig, tokrat jih bodo pedala popeljala na
Dolenjsko. Želimo jim obilo uspehov in športne sreče.

AEROBIKA V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO
PONEDELJEK:
AEROBIKA 50+: 18.00 - 19.00
FIT MIX: 19.00 - 20.00

TOREK:
STEP: 19.00 - 20.00
TNZ: 20.00-21.00

ČETRTEK:
TNZ: 19.00-20.00
PILATES.: 20.00-21.00
Za več informacij S FIT na telefonu: 041 204 325

ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO
ORGANIZIRA TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA.
Prijave do 14. 10. 2009 na tel. št.:
031 736 991 - Joži in 031 468 217 - Polda.
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FOLKLORNA SKUPINA VRANSKO
VABILO
V letošnji sezoni vas vabimo, da se pridružite Folklorni skupini Vransko. Informativni sestanek bo organiziran dne
17. 10. 2009 v prostorih Gasilskega doma Vansko, ob 10.00.
Vabljeni vsi interesenti v starostni skupini od 18 do 35 let. Moški še posebej zaželeni. Predznanje plesa ni pogoj, saj
se bomo vsi skupaj učili. Tudi muzikantje ste prav lepo vabljeni.
Za dodatne informacije prosim pokličite Evo na 031 515 818 ali Suzano na 041 204 325.

Občinska knjižnica Vransko
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |
NOVOSTI
ZA ODRASLE:
A. Ihan: SALSA
D. Steel: SESTRE
D. Matičič: GEOGRAFIJA NA MATURI 2010
E. Pantley: OTROŠKO SPANJE BREZ JOKA V
SANJE
W. Sears: POVEZOVALNO STARŠEVSTVO
M. J. Legato: ZAKAJ SI MOŠKI NIKOLI NE
ZAPOMNIJO, ŽENSKE PA NIKOLI NE
POZABIJO?
J. Garwood: DAR
K. Hosseini: TEK ZA ZMAJEM
KNJIGA ZA POREDNA DEKLETA
Drglin, Z.: ZIMA V SRCU
Pavliha, B.: ZGODOVINA NA MATURI 2010
Jesenovec, A.: KNJIŽEVNOST – poklicna
matura
Jesenovec, A.:KNJIŽEVNOST NA MATURI
2010
Rezman, P.: SKOK IZ KOŽE
Schmelz, A.: ALERGIJE PRI OTROCIH
Flisar, E.: ALICA V NORI DEŽELI
Taschner, K.L.: TRDE DROGE – MEHKE
DROGE
Laurie, H.: POKA PUŠKA
Child, L.: ZAČETNA POTEZA
Tamaro, S.: POSLUŠAJ MOJ GLAS
Iggulden, C.: IMPERATOR-BOGOVI VOJNE

Woodhead, P.: ČARODEJKA OBLAKOV
Woodiwiss, K.: VOLK IN GOLOBICA
Enoch, S.: LJUBLJENI GREŠNIK
Dodd, C.: SRČNA TATICA
Enoch, S.: ŠKANDALOZNA STAVA
Makine, A.: FRANCOSKI TESTAMENT
Kovačič, L.: PRIŠLEKI, 2. del
Bellmann, H.: NAŠE IN
SREDNJEEVROPSKE ŽUŽELKE
Kresswitz, N.: MOŠKI NA STRANSKEM
TIRU
Gibson, R.: LJUBEZEN POD KRINKO
Miller, B.: PRIKRITI MORILCI
V TEBI SE RAZRAŠČAM: antologija slov.
erotične poezije
Garwood, J.: NAGRADA
Markič, J.: ŠPANSKA SLOVNICA PO NAŠE
Gaskell, W.: ISKRENA LJUBEZEN IN
DRUGE LAŽI
ZA OTROKE:
R. Dahl: ČUDOVITI LISJAK
M. Dolenc: POLNOČNA KUKAVICA IN
DRUGE ZGODBE
M. Cabot: PRINCESKA SE PRIPRAVLJA
C. Paolini: NAJSTAREJŠI
I. Belišev: TRMOGLAVI MUCEK
P. Svetina: RINGARAJA
D. Muck: KO SE ŽELVA IZGUBI …

M. Komelj: KAKO STA SE GOSPOD IN
GOSPA POMIRILA
E. Beaumont: MIA SE NOČE OBLEČI
E. Beaumont: TEO NOČE NA
KAHLICO
E. Beaumont: LOLA NOČE JESTI
E. Beaumont: MARKO NOČE ZASPATI
E. Beaumont: KAKO ŽIVIJO MRAVLJE
E. Beaumont: KAKO ŽIVIJO ČEBELE
E. Beaumont: KAKO ŽIVIJO METULJI
M. Rosa Curto: NAUČIMO SE RISATI
C. Heimbucher: KLAVIR
Schorr, S.: ZGODBE DOKTORJA
ZOBOTIGRA
Devlin, J:: PIKA JE BILA POREDNA
Koren, M.: MICI IZ 2.A
CABOT, M.: PRINCESKA V ROŽNATE
Lewis, C.S.: ZGODBE IZ NARNIJE, 5. in
6. del
Imai, A.: MAČEK & ŠKORNJI
Atkinson, J.: OPROSTI, ŽAL MI JE!
De Lestrade, A.: DEŽELA VELIKE
TOVARNE BESED
Makarovič, S.: MI, KOSOVIRJI
Hay, L.: MISLIM, SEM!
Casalis, A.: MIŠEK TIP PRAZNUJE
Matthews, R.: VELIKA KNJIGA O
DINOZAVRIH
Malam, J.: VELIKA KNJIGA O PIRATIH

Spoštovane obiskovalke, obiskovalci,
od sedaj naprej imamo v knjižnici tudi bogato izbiro revij LENA in ANNA, ki ponujajo številne nove ideje za
kvačkanje in šivanje.
PRIREDITVE V OKTOBRU:
16. oktober ob 18. uri – Pravljična ura s čarovnicama Kuštro in Štumfo
22. oktober ob 16. uri – Srečanje oskrbovancev domov za starejše (v MSK Žalec)
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Dom na Čreti (966m)
Čreta 2a, 3305 Vransko, Tel: (03) 57 25 285

Dežurna oskrbnika Nina in Robi
ob začetku nove planinske sezone
vabita v soboto in nedeljo, 10. in 11. oktobra na
BREZPLAČNO POKUŠINO
PEČENEGA KOSTANJA in SLADKEGA MOŠTA
Žerjavica in sod bosta na voljo ves vikend oz. do bridkega konca!
Poleg omenjenega bo na voljo tudi ostala stalna ponudba jedi in pijač.
VLJUDNO VABLJENI LJUBITELJI REKREACIJE IN VESELE DRUŽBE!
Kontaktni številki: 031-361-922 (NINA) in 070-870-417 (ROBI)

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.
Iz naše občine je prejela priznanje na ocenjevanju mlečnih izdelkov KMETIJA NOVAK Zajasovnik Vransko,
veliko zlato medaljo za Albuminska ovčja skuta.
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