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Spoštovani ljubitelji gledališča!

Pred vami je izbor predstav prihajajoče abonmajske sezone, ki je nastal kot rezultat udeležbe na prvi gledališki tržnici v organizaciji Koroškega deželnega teatra 
Slovenj Gradec. Izvirna ideja, ki je 21. aprila 2018 privabila več ko 30 gledaliških skupin v Kulturni dom Podgorje pri Slovenj Gradcu z namenom spoznavanja, 
druženja in mreženja ljubiteljskih gledališč. 
Srečanje je bilo res uspešno, s sodelavko Tanjo sva precej usklajeno sestavili seznam najbolj prepričljivih predstav, ki jih želimo videti tudi na Vranskem. 
Otroški abonma bomo 6. oktobra začeli z opero Martin Krpan, tudi zato, ker smo leta 2017 praznovali stoto obletnico izida istoimenske slikanice z ilustracijami 
Hinka Smrekarja. Gre za otroško opero s precej govorjenega besedila, s katero se je KUD Cona 8 najprej predstavilo v Slovenskem kulturnem centru Berlin.
Novembra se bomo z Zavodom Enostavno prijatelji podali v skrivnostni svet Indijancev. V prejšnji sezoni sta nas Senta in Uroš Lavrič zelo zabavala z gusarskimi 
dogodivščinami Pike Nogavičke, zato ne dvomimo, da vam bosta všeč tudi v vlogi indijanske princese in indijanskega poglavarja.
V čarobni december bomo vstopili s Snežno kraljico, pravljico o prijateljstvu in dobronamernosti do sočloveka. 
Tudi Peter Pan je priljubljena otroška pravljica, s plesnimi in pevskimi vložki v izvedbi Gledališča Zarja Celje pa bo zagotovo še bolj pritegnila pozornost najmlajših.
Na Polzeli že skoraj dvajset let deluje Kulturno glasbeno društvo Cecilija, katerega člani so tudi mladi glasbeniki iz naše občine. Vsako leto pripravljajo odmevne 
koncerte, zadnjega pa so tematsko povezali z risankami. Z naslovno A je to …? so nas prepričali, da smo jih povabili v goste. Njihova številna zasedba presega 
zmogljivosti odra v kulturnem domu, zato bomo v glasbi in prizorih iz risank uživali v športni dvorani.
Za konec si bomo sredi marca ogledali še Grdega račka, ki v sebi nosi svetlobo, srčnost, sočutje, brezpogojno ljubezen in odpuščanje, skratka vrednote za ta čas. 
Oktobra začenjamo tudi gledališki abonma, in sicer z dramo sodobnega nizozemskega avtorja in v izvedbi zamejske skupine iz Števerjana. Malce resnejša 
predstava v razmislek, kako malo je potrebno, da se mladostna razigranost sprevrže v travmatično podoživljanje trenutkov pred nesrečo.
Bo pa zato bolj veselo novembra, ko bomo tik pred volitvami v predstavi Norci priča hudomušnemu poskusu ugledališčenja razpršenega in kaotičnega časa. V 
uvodu v decembrsko predstavo sta režiserki zapisali, da če »teater ni norost, potem to ni teater« in mi verjamemo, da nas bo štirinajst žensk v predstavi Najlepše, 
najboljše in najbolj slečene prepričalo o moči igre, besede in giba.
Društvo Mali Petelin iz Malega Kamna pri Senovem se je v zadnji sezoni predstavilo z Ikarusom, zgodbo o poletu in prvi svetovni vojni. Avtor Rok Sanda zgodbo 
nadaljuje s Feniksom, zgodbo, ko opeka zagori. Predstavlja namreč nadaljevanje zgodbe v naslednji generaciji dveh sinov idealista Metoda Opeke. Feniks je v 
egipčanski mitologiji mistična ptica. Je tudi ptica okrevanja, ki si vsakih petsto let zgradi gnezdo ter se sežge, iz njenega pepela pa vzleti nov, pomlajen feniks. 
Zanimiva literarna zasnova mladega avtorja, ki se zaveda, da je ustvarjalnost pot ozaveščanja in ozdravljenja globokih razkorakov med preteklim in polpreteklim 
časom, kot je zapisala strokovna žirija ob podelitvi nagrade za najboljšo predstavo lanskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin. 
Zadnji dve gledališki predstavi bosta odigrali gledališki skupini, ki na naš oder prihajata prvič. Februarja bo s Partljičevo komedijo Štajerc v Ljubljani gostovala 
gledališka skupina »Vsi prisotni« iz KUD Štefan Romih Črešnjevec, marca pa gledališka skupina KUD Rače s situacijsko komedijo Pacienti v čakalnici. Naslov ponuja 
zelo aktualno tematiko.
Če je res, da je gledališče tista umetnost, ki nam najbolj kaže ogledalo, se velja potruditi in sprejeti naše vabilo na ogled predstav, ki predstavljajo odraz časa, v 
katerem živimo.

Suzana Felicijan Bratož
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Aleksandra Naumovski Potisk
MARTIN KRPAN

•   OTROŠKI   •  

Kulturno umetniško društvo Cona 8

sobota, 6. oktober 2018, ob 10.00

opera po povesti Frana Levstika za otroke od 5. leta starosti, 
45 minut

Režija, scenografija, kostumografija: Filip Samobor

Igrajo: Matej Vovk, Martina Burger, Urška Kastelic, Aleksandra 
Naumovski Potisk

Lani smo praznovali stoto obletnico izida slikanice Martin 
Krpan z ilustracijami Hinka Smrekarja. Odrska uprizoritev sledi 
znani literarni predlogi in z govorjenim tekstom ohranja živost 
Levstikove besede, ki zaznamuje začetek prave pripovedne 
umetnosti v slovenskem slovstvu. Takole se je godilo. V vasici na 
Notranjskem je v starih časih živel Martin Krpan, ki je bil močan in 
silen človek. Iz morja je nosil na svoji kobilici angleško sol, kar je 
bilo že takrat strogo prepovedano. Zgodi se, da na svoji poti sreča 
kočijo … Zgodba se odvije tako, da s svojo močjo in pogumom reši 
Dunaj, cesarja in cesarstvo. Priljubljena podoba tega silnega moža 
še danes pooseblja pogum, moč, zvitost in hvaležnost.



INDIJANSKA SKRIVNOST

Zavod Enostavno prijatelji

sobota, 3. november 2018, ob 10.00

predstava z bobni in plesom za otroke od 3. leta starosti, 
40 minut

Igrata: Uroš Lavrič, Senta Lavrič 

Indijanska princesa Tisa otroke popelje v skrivnostni svet 
Indijancev, v katerem spoznajo indijanske predmete, pesmi in 
plese. Z glasnim prepevanjem na veliko začudenje vseh zbudijo 
starega indijanskega poglavarja Črnega Sokola, ki jim zaupa 
poglavarjevo skrivnost. A preden se začne indijanski obred z 
bobni, plesom in lovljenjem bizona, je potrebno poiskati skrinjo 
vseh jezikov. 
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•   OTROŠKI   •  

Tin Grabnar in Nina Šorak 
po motivih H. C. Andersena

SNEZNA KRALJICA

Lutkovno gledališče Maribor

sobota, 1. december 2018, ob 10.00

zvočna pravljica za otroke od 5. leta starosti, 55 minut

Režija: Tin Grabnar

Igrata: Barbara Jamšek in Miha Bezeljak

Gerda in Kay, naša glavna junaka, sta bratec in sestrica. Nekega 
večera starša odideta na ples. Sestrica bi morala poskrbeti za 
mlajšega bratca, ta pa čudežno izgine. Ugrabila ga je Snežna 
kraljica. V brezizhodnem položaju se Gerda odpravi na pot proti 
severnemu tečaju.  

Predstava je kombinacija namiznih lutk, pripovedovanja in 
zvočnega gledališča. Animatorja s pomočjo zvoka, ustvarjenega 
z različnimi predmeti, animirata našo domišljijo in nas popeljeta v 
ledeno kraljestvo. 

Predstava Snežna kraljica je na 20. Mednarodnem lutkovnem 
festivalu Zlata iskra v Kragujevcu prejela posebno nagrado za 
sodoben pristop k lutkarstvu.
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James M. Barrie
PETER PAN

Gledališče Zarja Celje

sobota, 12. januar 2019, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 60 minut

Režija: Žiga Medvešek

Igrajo: Živa Zorko Centrih, Laura Mlinar, Christina Pogelšek, Zara 
Lukman, Gea Skale, Zala Vrečko, Lin Jurak, Neli Kamenšek Zatler, 
Ema Špingler, Zala Vrečko, Ula Bagari Banovšek, Klara Klinc, Lavra 
Kolenc, Zala Zorko Centrih

Peter Pan je priljubljena otroška pravljica, ki jo je v začetku 
20. stoletja napisal škotski pisatelj M. Barrie. Zgodba govori o 
živahnem in prebrisanem dečku s sposobnostjo letenja, ki ne 
želi odrasti. Svoje večno otroštvo, polno zanimivih dogodivščin, 
preživlja v deželi Nije, kjer je vodja druščine Najdenčkov. V življenju 
se srečuje z morskimi deklicami, pirati, Indijanci in vilami, tu pa tam 
pa spozna tudi otroke iz resničnega sveta.

Predstava vsebuje tudi plesne in pevske vložke, ki še dodatno 
popestrijo dogajanje na odru. 

Predstavo je regijski selektor Damjan Trbovc uvrstil na regijsko 
srečanje otroških gledaliških skupin ODER MLADIH 2018.
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A JE TO …?

Kulturno glasbeno društvo Cecilija Polzela

sobota, 9. februar 2019, ob 17.00
ŠPORTNA DVORANA VRANSKO

glasbeno-igrana predstava za otroke in odrasle, 90 minut

Režija: Gal A. Pilko

Solisti: Tanja Pečenko, Maša Tiselj, Andrej Orel
Dirigent: Gašper Smisl

Kulturno glasbeno društvo Cecilija je bilo ustanovljeno leta 2001 z 
namenom organizirati prireditve in koncerte v kraju ter izobraževati 
mladino in odrasle na področju glasbe. Društvo sestavlja preko 80 
članov.

Pripravili so že veliko odmevnih koncertov, rdeča nit zadnjega, ki ga 
lahko imenujemo muzikal, so znani risani junaki.

»Krivec« zanj je njihov dirigent Gašper Smisl, ki je začel pisati priredbe. 
Ideje in izbor glasbe je hitro predstavil članom orkestra. Ker so bili 
navdušeni, so kmalu začeli sestavljati program za tradicionalni koncert. 
Za boljše poznavanje glasbe so organizirali filmske večere in si ogledali 
vse risanke, na podlagi katerih je nastal njihov glasbeni program. Ker 
vedo, da je poudarek pri risankah na vizualnem področju, so veliko 
pozornosti posvetili izdelavi scene. Pomagali so jim spretni prsti Suzane 
Košenina, ki je s svojimi idejami kostume približala izvirni različici.

•   OTROŠKI   •  



GRDI RACEK

Otroška dramska skupina 
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

sobota, 16. marec 2019, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti, 35 minut

Režija: Metka Frelih

Igrajo: Marta Mlinar, Kaja Kerštajn, Ema Robič, Miha Hladnik, Ožbej 
Grilc, Manca Hladnik, Minca Mlinar, Meta Grilc, Gaja Lahajnar, 
Marisa Žerjav, Lara Hojnik, Živa Robič, Urban Dereani, Vid Bačnar

Hans Christian Andersen je pred 175 leti napisal čudovito pravljico 
Grdi raček. Mali labod se je rodil v »napačnem« gnezdu in zaradi 
drugačnega videza ga je okolica neusmiljeno odklanjala.

Naš »grdi raček« pa v sebi nosi svetlobo, srčnost, sočutje, 
brezpogojno ljubezen in odpuščanje.

Vsak izmed nas je že imel podobno izkušnjo. Vsi smo bili žrtev ali 
napadalec.
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Dramska družina SKPD F. B. Sedej

sobota, 13. oktober 2018, ob 19.30
drama

•   GLEDALIŠKI   •

Rik van den Bos
LETO ŠLAGERJA

Režija: Tomaž Krajnc

Igrajo: Marinka Černic, Jakob Leopoli, Nikolaj Pintar, Tadej Lukman 
Kitaristka: Mia Marinič 

Leto šlagerja, sodobna drama nizozemskega avtorja Rika van den 
Bosa, govori o štirih prijateljih, ki jih je usoda po tragični prometni 
nesreči zopet združila in jim dala priložnost, da si povedo vse, kar 
jim je več let ležalo na duši.

Bas, Thomas in Vera se (po naključju) srečajo na kraju, kjer so se 
več let dobivali in skupaj preživljali svoja najlepša najstniška leta. 
Hkrati je to kraj, kjer so raztrosili pepel svojega prijatelja Jesseja, ki 
se je smrtno ponesrečil, ko so se skupaj peljali po stvari za piknik. 
Ker je kljub mnogim neprespanim nočem, polnih debat ob ognju, 
ostalo veliko neizrečenega, se Jesse še zadnjič vrne med žive in 
skuša s svojimi prijatelji nadoknaditi vse skupne trenutke, ki so jim 
bili odvzeti.

Zvezde. Prihodnost. Prijateljstvo. Vas. Vesolje. In ostaja samo še 
tišina.



Gledališko združenje Koroški deželni teater

sobota, 17. november 2018, ob 19.30
predvolilna komedija

Slavko Pregl / Maja Gal Štromar
NORCI

Režija in dramaturgija: Maja Gal Štromar

Igrajo: Benjamin Pirnat, Dušan Stojanovič, Helena Dolenc, Matej 
Blažun, Renata Cigale, Sergej Dolenc, Stanka Poročnik

V uvodu k predstavi je Maja Gal Štromar zapisala: »Pred vami, draga 
publika, je mozaična predstava v predstavi, predvolilna komedija, 
politična satira ali buffoniada, kakor vam je pač ljubše, nedvomno 
pa hudomušni poskus ugledališčenja današnjega razpršenega in 
kaotičnega časa, ko nas polarizacija vedno bolj hromi, ko nihče ne ve 
več, kdo pije, kdo plača; ko levica postaja desnica in obratno, in ko je 
v zadnji fazi čisto vseeno, kdo si ležerno podaja oblast: kralj, norec ali 
minister. Kot režiserka in soavtorica besedila sem si zadala poseben 
izziv: kako razpadajočo strukturo zrežirati v kompaktno fresko, da bi 
ob tem ne izgubila čvrstosti, a tudi občutka notranjega razkroja ne. Kot 
so podoben izziv imeli tudi igralci: kako verodostojno, profesionalno 
in prepričljivo odigrati skrajno neprepričljive in diletantske akterje 
‘našega dvora’. Kako narediti iz napake prednost, iz gnoja zlato in, žal, 
tudi obratno. Zdi se torej, da tako režijsko kot igralsko hodimo po robu. 
Dramaturgija razpada, vlada pada, maske padajo, iluzije že davno ni 
več, vloge niso več jasne, tudi spolno gledano ne, bog je mrtev in zdi se, 
da ta nesrečni slovenski Franckin voz ne vodita nihče drug kot kapital 
in pohlep …«

Predstava se je uvrstila na 57. Linhartovo srečanje – festival gledaliških 
skupin Slovenije 2018. 11



Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

sobota, 8. december 2018, ob 19.30
komedija

Gledališka šola Senior
NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE 

IN NAJBOLJ SLECENE

Scenarij in režija: Katja Stušek in Nika Brgant

Igrajo: Milena Šimnic, Andreja Uršič, Miroslava Novak, Vanja Simeonov, 
Metka Šuligoj, Cvetka Puhar, Marjeta Verovšek, Danila Koselj, Milica 
Berlot, Jolanda Urek, Marija Legat, Stanislava Ogrin, Polonca Jan, 
Zdenka Volk

Katja Stušek in Nika Brgant, ki se podpisujeta pod režijo predstave, sta 
v gledališki list napisali: »Če teater ni norost, potem to ni teater!
In štirinajst žensk, starih med 58 in 83 let, ki so obiskovale gledališko 
šolo od februarja 2015 do maja 2016, je z vsem srcem, dušo in telesom 
doživelo norost, ki jo ponuja le teater. Vsaka se je na svoj način skozi 
serijo gledaliških vaj predstavila s tistim, kar rada dela in vsaka je dala 
velik pečat navideznemu ženskemu društvu in se popolnoma razgalila, 
tako kot se za igralca tudi spodobi. Le vsaka zase pa ve, zakaj je prišla v 
gledališče; mogoče si je končno uresničila življenjski izziv, mogoče ji je 
bilo dolgčas, mogoče je iskala nove prijatelje, mogoče je samo nora ali 
pa si je uresničila željo.
Vsekakor pa so vse ženske sebi in vsem nam dokazale, da so izredno 
pogumne in si zaslužijo velik aplavz. V najinih očeh so najboljše, najlepše 
in ja, najbolj slečene.«
Nagrada za najboljšo predstavo po izboru občinstva na 13. Festivalu 
komedije v Pekrah 2017.

•   GLEDALIŠKI   •



KUD Mali Petelin

sobota, 19. januar 2019, ob 19.30
drama 

Rok Sanda
FENIKS

ko opeka zagori

Scenarij in režija: Rok Sanda

Igrajo: David Radej, Klemen Kovačič, Tina Lipovec, Martin Valič, 
Maja Pinterič, Goran Puljić, Maja Pinterič, Meta Jesenko, Maja 
Dolinar

Ko so tuji osvajalci vkorakali v naše kraje, si prisvojili slovenska mesta in 
slovenske urade, so vdrli tudi v naše domove, naše ume in vnesli razkol 
v že tako razpet narod.

Zgodba Feniksa se nadaljuje z naslednjo generacijo dveh sinov Metoda 
Opeke in njune bitke z vojno, ki se je rodila iz ruševin prejšnje in njune 
borbe s fašističnimi silami, ki so razklale narod in njegove potomce.

Ali lahko v teh časih velikih izdajstev in upora zraste novo upanje? Lah-
ko iz pepela požganih domov zaživi Feniks? Prerojen, predrugačen in 
napojen z bitkami, ki so ga ustvarile?

Kdo bo stal na pogorišču razklanega naroda in kdo bo stal kot zmago-
valec po bitki med pravičniki?

Feniks je ideja. In ideje so večje od posameznikov, ki jih rojevajo.

Predstava je na 56. Linhartovem srečanju – festivalu gledaliških skupin 
Slovenije 2017 osvojila matička za najboljšo predstavo, matička za naj-
boljšo moško vlogo in matička za najboljšo žensko vlogo. 13



KUD Štefan Romih Črešnjevec, 
Gledališka skupina »Vsi prisotni«

Tone Partljic
ŠTAJERC V LJUBLJANI

Režija: Zdenka Bizjak
Igrajo: Primož Jevšenak, Mirka Repnik, Mojca Kos, Timotej Tuš, 
Saša Nešić, Ana Štorek, Kristina Breznik, Darja Štorek, Lara Pifko, 
Blaž Vinter, Grega Košmerlj, Mateja Trs

Komedija govori o času, ko se je Slovenija osamosvajala, ko je prišlo 
do sprememb, ki so bile nujne in smo si jih želeli. Vendar vse ni teklo 
gladko. Človek je navajen rutine, zato spremembe povzročijo zaplete.

Partljič, nekoč tudi sam učitelj, je ta vznemirljivi čas v komediji predstavil 
na šolskem kolektivu ljubljanske osnovne šole. Na šoli Druge grupe 
odredov so same učiteljice, same »češplje«. Tudi edini učitelj, gospod 
Živko, je že bolj ženska kot moški. Ravnateljico Melanijo je povozil čas in 
sploh ni opazila sprememb. Hišnik, nestrpnež in nacionalist, doseže, da 
ravnateljica ni potrjena, knjižničarka Nina pa pripelje novega ravnatelja 
Alojza Kramvogla, ki ga je spoznala v Slovenskih goricah na ekskurziji. 

Štajerc Kramvogel, prej ravnatelj v Slovenskih goricah, postane 
ravnatelj ljubljanske osnovne šole. Uresničijo se mu sanje številnih 
Štajercev, da bi enkrat uspeli v prestolnici.

Težko je pristnemu in polnokrvnemu Štajercu v Ljubljani. Njegovo, 
četudi kratkotrajno, bivanje v prestolnici pa zagotovo pusti vidne sledi.

sobota, 16. februar 2019, ob 19.30
komedija

•   GLEDALIŠKI   •



Andrej Jelacin
PACIENTI V CAKALNICI

Režija: Melita Lašič
Igrajo: Borut Batagelj, Klavdija Volf, Irena Podgrajšek, Barbara Jurički, 
Branko Leva, Alen Jelšek, Barbara Arcet, Aleksander Sinadinović

Zgodba se odvija v čakalnici urološke ambulante, kjer se po naključju 
srečajo slikar Franci, nekdanja gledališka diva Rozi, ki je samoplačnica 
in zato pričakuje hitrejšo obravnavo, ter Magdalena, ki si čakalne dobe 
krajša z vezami in poznanstvi. Ostali pacienti so v čakalnici še od lanskega 
leta … Tu sta še čistilka Zehira in mesar, ki v čakalnici prodaja domače 
klobase. Pogovori pred zaprtimi vrati ambulante se dotaknejo tako 
osebnih težav kot krize v zdravstvu ... Situacijska komedija z nadvse 
aktualno tematiko.

Avtor komedije Pacienti v čakalnici je Primorec Andrej Jelačin, doma iz 
Senožeč, ki je večino svojega delovanja posvetil gledališko-kulturnemu 
življenju. Bil je igralec, režiser, direktor nekdanjega goriškega gledališča, 
direktor koprskega kinematografskega podjetja Globus film, ravnatelj 
študijske knjižnice v Kopru, vodja režije na Radiu Koper ter ves čas tudi 
publicist, komediograf, humorist, pisec mnogih scenarijev in še bi lahko 
naštevali. Mnogi ga poznate po njegovem nadimku Toni Karjola, pod 
katerim je imel v Primorskih novicah tedensko rubriko humorja.

Komedijo dodatno popestri igralec Borut Batagelj, ki je za glavno moško 
vlogo Francija prejel Linhartovo nagrado.

Gledališka skupina KUD Rače

sobota, 16. marec 2019, ob 19.30
komedija
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CENE ABONMAJEV

OTROŠKI ABONMA  21 EUR
cena predstave za izven  5 EUR

GLEDALIŠKI ABONMA  34 EUR
cena predstave za izven  8 EUR

DRUŽINSKA VSTOPNICA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih) 8 EUR
DRUŽINSKI ABONMA za ogled otroških predstav (za vsaj enega otroka v spremstvu enega ali dveh odraslih) 40 EUR

NAČIN PLAČILA
• plačilo celotnega zneska;
• plačilo v dveh obrokih:

• plačilo prvega obroka z gotovino ob vpisu,
• plačilo drugega s položnico ali z gotovino v pisarni ZKTŠ do 31. 12. 2018.

POPUSTI
Ob vpisu gledališkega abonmaja nudimo 5 % gotovinskega popusta, 10 % popusta za upokojence in 30 % popusta za učence, dijake in 
študente. Popust uveljavljate z ustreznim dokumentom (upokojenska izkaznica, študentska izkaznica, dijaška izkaznica). Popusti se 
ne seštevajo.
Imetnikom gledališkega abonmaja nudimo popust pri nakupu vstopnic za prireditve v organizaciji ZKTŠ Vransko. 
PROST VSTOP imajo invalidi in brezposelni, ki izkažejo svoj status z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije oz. z odločbo Zavoda RS za zaposlovanje.

VPIS ABONMAJEV
• od ponedeljka do petka, od 24. 9. do 5. 10. 2018, od 10.00 do 15.00 v pisarni ZKTŠ Vransko      

v Športni dvorani Vransko, Vransko 23.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.
Abonentska izkaznica je prenosljiva. 
Vstopnice za ogled gledališke predstave lahko tudi podarite. Darilni boni so naprodaj v delovnem času v pisarni ZKTŠ Vransko.

NOVOST
Dosedanjim abonentom gledališkega abonmaja, ki pripeljejo vsaj enega novega abonenta, nudimo nakup abonmaja po ceni 28,00 EUR.
Ta cena velja tudi za novega abonenta.
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IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

TELEFON:

E-POŠTA:

NEPREKLICNO NAROČAM (obkroži črko):

 a) OTROŠKI ABONMA
 b) GLEDALIŠKI ABONMA

število sedežev    (če je naročnik plačnik več sedežev)

OBRNI

NAROCILNICA ABONMAJA
za sezono 2018/19
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S svojim podpisom se strinjam, da moj naslov vodite v seznamu abonentov in me 
obveščate o predstavah iz abonmaja in tudi o drugih prireditvah zavoda.

ZKTŠ Vransko zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi 
določili.

Z izpolnitvijo naročilnice se zavezujem abonma plačati in v primeru zamude s plačilom več 
kot 30 dni dovoljujem tudi sodno izterjavo dolga.

Plačilo (ustrezno obkrožite):
 a) ob vpisu z gotovino (5 % popusta)
 b) na dva obroka (ob vpisu in s položnico)

Datum:     Podpis:
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Dvorana




