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Iz podružnične cerkvice sv. Jeronima na 
Taboru so se natančno teden dni pred 
prvo poletno nočjo slišali zvoki rogov. 
Čudovit uvod v Vranske poletne večere 
2014, s katerimi že vrsto let zapored po-
leti oživljamo kulturno dediščino Vran-
skega in okolice, so pričarali hornisti 
Slovenske filharmonije. Prvo skladbo 
so zaigrali pred cerkvijo, od koder so se 
zvoki razlegali res daleč naokoli, nato 
pa so nas povabili na koncert v cerkev. 
Koncert Kvarteta rogov Slovenske fil-

harmonije sta popestrila recitatorka 
Nataša Helena Tomac in solist Franci 
Šuštar. Med številnimi obiskovalci smo 
videli tudi precej nepoznanih obrazov, 
kar pomeni, da se uresničuje želja, da 
glas Vranskih poletnih večerov slišijo 
tudi zunaj lokalnih meja. Prvo julijsko so-
boto vas vabimo na snidenje v cerkev sv. 
Magdalene na Ločici, kjer bomo prisluh-
nili renesančni glasbi v izvedbi vokalne 
skupine Ingenium.

T. Goropevšek

ROGISTI NAZNANILI VRANSKE POLETNE VEČERE 2014

Na tradicionalni sprejem pri županu 
ob zaključku osnovne šole so bili v 
četrtek, 19. junija, povabljeni učenci 
matične OŠ Vransko-Tabor, ki so na 
tekmovanjih v znanju dosegali srebr-
na in zlata priznanja ter odlične učne 
rezultate v vseh letih šolanja. 

V pozdravnem nagovoru je župan 
Franc Sušnik najprej čestital priza-
devnim učencem za njihove uspehe 
ter se zahvalil učiteljem in mentorjem 
ter vodstvu šole za uspešno prenašan-

je znanja na mlajše generacije. V na-
daljevanju prireditve sta z ravnateljico 
Majdo Pikl podelila priznanja in knjižna 
darila šestnajstim učencem, ki so na 
državnih tekmovanjih iz razvedrilne 
matematike, matematike, logike, ve-
sele šole, fizike, slovenščine, kemije, 
biologije,  zgodovine, geografije in na 
mednarodnem projektu ACES ter fo-
tografskemu natečaju UNICEF-a Mladi 
in globalni dosegli najboljše rezultate. 
V šolskem letu 2013/14 so bili najboljši 
učenci na matični šoli: Marcel Sempri-

možnik (6. a), Maja Filač (7. a), Lenart 
Marovt (7. a), Aljaž Grabner (8. a), 
Urška Kajbič (8. a), Luka Kolar (8. a), 
Beno Učakar (8. a), Urška Šmajs (9. a), 
Nuša Brišnik (9. b), Rok Košenina (9. b). 
Devetošolci Amalia Felicijan, Miša Filač, 
Laura Jelen, Tajda Remic, Luka Pikl in 
Špela Sakelšek pa se lahko pohvalijo z 
odličnim uspehom v vseh letih šolanja. 
MIša Filač se lahko pohvali tudi s sa-
mostojno knjigo Mladost nad oblaki. 
Vseh teh uspehov pa brez prizadevnih 
mentoric, Magde Oblak, Tadeje Zu-
panc, Darje Cvetko, Tine Rus Rozina, 
Marjete Kapus, Zlatke Avžner, Marije 
Završnik, Polone Učakar, Maje Jerman 
in Milene Piskar, ki so otrokom vlivale 
nova znanja in jih usmerjale od tek-
movanja do tekmovanja, ne bi bilo. 
Sprejem je popestrila Manca Oštir, 
učenka Glasbene šole Risto Savin Ža-
lec, na violini ter ob spremljavi prof. 
Andreje Paščinski na klavirju.  

Suzana Felicijan Bratož

POdELITEV PRIZNANj žuPANA ObČINE VRANSKO 
OSNOVNOšOLcEm ZA dOSEžENE uSPEhE

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 
Slovenije letos prvič pripravil vseslo-
venski teden ljubiteljske kulture, ki se je 
pričel z osrednjo otvoritveno slovesnos-
tjo v nedeljo, 15. 6.,  na Muzejski ploščadi 
Metelkova v Ljubljani. Namen vseslo-
venskega tedna je poklon vsem, ki svojo 
energijo in čas namenjajo kulturi, ter pod 
enotno in prepoznavno podobo pre-
ko kulturnega dogajanja povezati pre-
bivalce lokalnih skupnosti in vse Sloveni-
je. 

Literarno društvo LIvRA se je k Tednu 
ljubiteljske kulture priključilo s poletnim 
potovanjem pod naslovom »Od pesmi 
do ljubezni«, prireditvijo, ki je bila v ne-
deljo, 15. 6., v kulturnem domu, Občina 

Vransko pa je k projektu pristopila z za-
saditvijo avtohtonega sadnega drevesa 
na vrtu Schwentnerjeve hiše. Simbol 
tedna ljubiteljske kulture je namreč 
rodovitno drevo, ki ponazarja široko 
dostopnost in raznolikost naše kulture, 
ohranjanje kulturne dediščine in skrb za 
biotsko raznovrstnost Slovenije ter sim-
bolno obnovo po žledolomu.  

Župan Franc Sušnik je na prireditvi, ki 
so jo s pesmijo popestrili pevci MePZ 
LIvRA, pohvalil dejavnost vseh treh kul-
turnih društev ter zasadil češnjo, ki naj 
čim prej bogato obrodi. 

Suzana Felicijan Bratož 

TEdEN LjubITELjSKE KuLTuRE
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Člani Društva Univerza za tretje živ-
ljenjsko obdobje Vransko so se lepe-
ga junijskega četrtka podali na poučni 
izlet na Kal. Na poti jih je v Zabukovici 
počakala znana zeliščarica Fanika Bur-
jan. Odpeljali so se do kmetije Špajzer, 
od koder so pot nadaljevali peš. Gospa 
Fanika jih je na dveurni poti seznanila 
z več kot dvajsetimi zdravilnimi rastli-
nami in zelišči. Povedala je tudi, kdaj jih 
nabirati, pri katerih boleznih pomagajo 

in kako jih pravilno pripraviti za upora-
bo. Ko so prispeli na 946 m nadmorske 
višine, sta se prilegla oddih in kosilo v 
Planinsken rudarskem domu na Kalu. 
Po slastnem okrepčilu so se vrnili do 
kmetije, kjer jih je čakal kombi. Četrtek 
se jim je na cilju zdel še lepši, saj so tja 
prispeli dve minuti pred nevihto. 

T. Goropevšek

uNIVERZA V NARAVI

Člani društva rejcev drobnice CEKIN 
smo se zbrali na strokovni prireditvi.

Ker reja drobnice zahteva vedno novo 
znanje, se rejci drobnice vsako leto 
srečamo na prireditvi, ki je namenjena 
strokovnim vsebinam, izmenjavi mnenj 
ter druženju. Po uvodnih pozdravih je 

rejce pozdravil novi predsednik Zveze  
rejcev drobnice Roman Savšek. Nato 
je sledilo strokovno predavanje Mit-
ja Zupančiča, specialista za ekološko 
kmetovanje na KGZ Celje. Na pre-
davanju je bil poudarek na reji drob-
nice na ekološki kmetiji. Bolezni pri 

ovcah in kozah je predstavila prof. dr. 
Polona Juntes, profesorica na vete-
rinarski fakulteti v Ljubljani. Za konec 
strokovnih predavanj se je predstavila 
kot primer dobre prakse ovčjerejska  
kmetija Novak. 

Rafael Novak

DAN REJCEV DROBNICE

Preparate so 
maja in juni-
ja pripravljali v 
Taboru, Želez-

nem, na Vranskem ter v Rogaški Sla-
tini in Žičah.

Člani Savinjsko-Šaleške skupnos-
ti društva za biodinamično gospo-
darjenje  Ajda Štajerska, ki jo vodi 
Stanko Krašovec in ki ima svoj sedež v 
Preboldu, so z izdelavo preparatov iz 
rmana, kremena ter koprive zaključili 
svoje majske  in že tudi prve junijske 
skupne akcije. 

Ajda Štajerska se je v začetku junija 
pridružila skupnim akcijam slovenskih 
in evropskih kmetov, vrtnarjev, čebe-
larjev, ki prisegajo na biodinamično 
obdelavo in pridelavo. Ob 90-letnici 
začetka te najučinkovitejše in najbolj 
zdrave kmetijske metode so v istem 
času na vsem planetu škropili prepa-
rat gnoj iz roga ter se pridružili osred-
nji prireditvi v hrvaškem  Donjem 
Kraljevcu, kamor je iz Salzburga mimo 
Gradca in Maribora prispel poseben 
vlak, imenovan  »Vlak Rudolfa Steiner-
ja«. 

Rmanov preparat so izdelovali v Tabo-

ru, na kmetiji Lukmanovih, na kmetiji 
Šrimpf v Rogaški Slatini ter v vrtu Maj-
nika v Žičah. Preparat, ki ga biodina-
miki uporabljajo predvsem za zorenje 
komposta ter za pripravo kopeli za 
semena rži in trav, je le eden v nizu 
pripravkov, ki biodinamikom omo-
gočajo kmetovanje in vrtnarjenje brez 
uporabe kemije. 

Biodinamiki namreč pri negovanju 
zemlje, rastlin in živali prisegajo na to, 
da je na vseh razvojnih stopnjah potre-
bno upoštevati zakonitosti življenja v 
sozvočju z naravnimi in kozmičnimi rit-
mi. Rmanov preparat predstavlja ener-
gije reprodukcije, s svojim žveplom pa 
v tleh ureja procese kalija in dušika. 
Prav zato ga mnogi biodinamiki razen 
v obliki preparata, ki se v biodinamični 
znanosti imenuje preparat 502, upora-
bljajo tudi samostojno, v obliki čaja, za 
razna škropljenja.  

Osupljivo deluje tudi preparat Kremen 
iz roga (Preparat 501), ki so ga letos 
pripravljali na kmetiji Tkavc v Želez-
nem. Gre za izdelavo preparata iz 
kristala kamena strela (gorska stre-
la). Kremen ob pripravi homeopatsko 
mešajo, z njim napolnijo rogove, ki 
jih nato zakopljejo. Ščepec prepara-

ta zadostuje, da hektar površin kljub 
hladu in oblakom “doživi” sončen 
dan. Voda, ki je skozi homeopatsko 
potenciranje prejela informacije kris-
tala, se obnaša tako, da zbira veliko 
več svetlobe, kot bi jo rastlina sama 
bila sposobna pridobiti. Žita, ki jih 
redno škropijo s tem pripravkom, vse-
bujejo več silicija, več sladkorjev in so 
neprimerno bolj obstojna in okusna 
od ostalih. Če sadovnjake v oktobru 
ob močnem soncu poškropimo s tem 
preparatom, bodo rastline hitreje 
dokončale vegetacijo in odvrgle liste, 
preden zapade prvi sneg. 

Na kmetiji Golob na Vranskem so v 
najbolj vročih junijskih dneh na dan za 
cvet izkopali preparat iz koprive (504). 
Koprivov preparat je med preparati 
predstavnik Sonca in v zemlji ureja 
procese železa. Podpira delovanje 
preparatov iz rmana in kamilice, gno-
ju pa daje sposobnost, da s snovmi in 
silami dobro gospodari in se prilagodi 
vsakokratni kulturi. Najbolj ga upora-
bljajo za prepariranje kompostnega 
kupa ali gnojnice in izdelovanje prepa-
rata iz kravjeka po Mariji Thun oz. bre-
zove jame. Primeren je tudi za kopel 
ječmenovega semena. 

bIOdINAmIKA PRAZNujE 90-LETNIcO  
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Biodinamika? To ni eko muha ampak prava znanost. 
 
 
Biodinamika temelji na zapuščini začetnika antropozofije in walfdorske 
pedagogike Rudolfa Steinerja, ter na 90 letnih izkušnjah in znanstvenih 
potrditvah švicarskih, nemških inštitutov in tudi naše fakultete za biosistemske 
vede.  Je najtemeljiteje teoretično raziskana metoda, preizkušena v praksi v vseh 
klimatskih območjih Zemlje. Uporablja se v vrtnarstvu, poljedelstvu, sadjarstvu, 
vinogradništvu, živinoreji, semenarstvu, čebelarstvu, gozdarstvu.  

Biodinamiki poznajo odgovore, kako si v sušnem obdobju pomagamo brez vode, kako 
odpravimo škodljivce brez insekticidov in fungicidov, kako preprečimo pozebo… Z 
uporabo zelo enostavnih biodinamičnih pripravkov lahko preprečimo celo radioaktivna 
sevanja. Poglejmo nekaj dejstev in najpomembnejših kvalitet te metode, ob čemer se lahko 
tudi vprašamo, kako je možno, da ves svet tega, kar je zapisano spodaj,  ne ve, ko pa je vse 
tako preprosto in tako koristno za naš planet, ki se dobesedno duši v kemiji, strupih in 
uničevanju rodne prsti? 

 
 Raziskave so dokazale, da je biodinamika, ki povezuje izročila o delu z naravo, 

sposobnost opazovanja in upoštevanja naravnih procesov,  edina kmetijska 
dejavnost, ki zna zemlji najhitreje vdihniti življenje, jo ozdraviti in narediti 
boljšo, kot je bila.  

 Uvrščajo jo  med ekološke načine pridelovanja, vendar gre za veliko več. Najbolj 
preprosto bi to razliko opisali tako, da se od drugih načinov dela z rastlinami in 
živalmi razlikuje podobno kot se tradicionalni sistemi zdravstva razlikujejo od 
naše zahodne medicine. Biodinamika dela z energijami v rastlinah in doseže 
maksimum njihove vitalnosti prav s poznavanjem in upoštevanjem ritmov etrskih 
energij. 

 Pri biodiamičnih živilih so namerili tudi 30% več vitaminov, prav toliko manj 
nitritov, več sladkorjev, več zdravilnih učinkovin, kot pri izdelkih, pridelanih na 
druge načine. Razlika je očitna  v "notranji urejenosti" živil, ki jo lahko vidimo skozi 
kristalizacijo, medtem ko je vitalnost živil možno videti tudi z metodo "dvigajočih se 
slik". Manjša je tudi alergenost živil. Veliko je primerov, da osebe, alergične na 
določeno živilo, tega lahko zaužijejo, če je pridelano po biodinamični metodi.  

 Skrivnost je v uporabi izbranih zdravilnih rastlin, ki se na poseben način obdelajo, da 
se njihove moči še dodatno koncentrirajo. Tako pridobljene pripravke - preparate 
uporabljajo v zelo majhnih količinah in homeopatsko potencirane. Biodinamični 
preparati v veliki meri slonijo na homeopatskih principih. Nič čudnega, če je do 
biodinamike v Sloveniji, ki je bila ob Albaniji še pred kratkim edina v Evropi, ki 
homeopatije in drugih alternativnih metod zdravljenja ni priznala, odnos nekoliko bolj 
odklonilen.  

 Biodinamiki opazujejo rastline kot kompleksna bitja, ki nam poskušajo nekaj 
sporočiti. Rastlina je namreč  veliko več kot skupek raznih elementov, beljakovin, 
ogljikovih hidratov, mineralov in vitaminov. Ponižnosti do narave, discipliniranje  
uma za nemoteno pozornost,  umetnost opazovanja, so tiste veščine, v katerih se 
biodinamiki še posebej urijo.. Tudi človek ni zgolj »materialno« bitje, saj ima svoje 
astralno in etrsko telo. Na srečo je to dokazala tudi znanost in vsaj tukaj biodinamikov 
ni več strah, da bi jih razglašali za čarovnike. 

 Biodinamika in antropozofska medicina razpolagata s pravimi zakladnicami osupljivih 
spoznanj. Rastline so tudi v človeku nedoumljivem odnosu s planeti. Tudi sami smo  
povezani z vsakim delčkom kozmosa.. Tega se lahko spomnimo tudi skozi opazovanje 
rastlinskega sveta. In če se človek nauči delati z rastlinami v skladu z ritmi, se bo 
uglasil ne le z njimi, temveč tudi sami s seboj. In potem odgovor na vprašanje, zakaj 
cvetovi ne dišijo vsak dan enako, ni več težak. In spoznaš tudi, kako, kdaj kaj posaditi, 
obdelovati, nabirati, da ti bodo plodovi dali  za tretjino več vitalnosti in bodo boljšega 
okusa, ter da shranjeni ne bodo tako hitro pokvarjeni.. 

 Biodinamični proizvodi se lahko prodajajo le pod blagovno znamko Demeter, 
verjetno najbolj kontrolirano znamko pridelave v svetu.  Slovenija je ena 18 
polnopravnih članic s pravico uporabe imena Blagovne znamke. Kot primer, v 
kozmetiki je takšna znamka Dr. Hauschka, ki sloni na biodinamično pridelanih 
rastlinah in neverjetno preciznih napotkih za delo. Druga velika evropska hiša, ki 
deluje na osnovi spoznanj biodinamike in antropozofske medicine, pa je Weleda. 
Njena moč pride še bolj do izraza pri proizvodnji kozmetike in učinkovitih zdravil 
(med njimi tudi zdravila proti raku, na bazi belega omela)  

 Gre za tako preprosta znanja in veščine, ki omogočajo da na vrtu delate brez kakršnih 
posebnih stroškov. Tudi zato biodinamika ni cenjena, saj ji proizvajalci, veliki 
koncerni za pridelavo umetnih gnojil, herbicidov in insekticidov, nimajo kaj prodati. 
Tudi zato boste o biodinamiki malo našli v medijih, saj ti žal živijo  od oglaševalcev, 
ki  bi nam radi prodali gnojila, zdravila, semena, zemljo, … 
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Vsak med nami 
ima svoje konjičke 
in vsak svoje inte-
rese, kako najbol-
je preživeti prosti 
čas. Naše babice in 

dedki včasih niso vedeli, kaj je prosti čas, 
danes pa ga imajo nekateri kar na pretek. 
Ko za vsakega stanovalca pripravljam 
individualni načrt obravnave, jih pov-
prašam tudi po preživljanju prostega 
časa doma. Največkrat povedo, da so 

skrbeli za rože, svoje hišne ljubljenčke, 
kvačkali, pletli, igrali šah ali pikado, se 
sprehajali, brali knjige. Zdaj, ko so v 
domu, je prostega časa več, kot so ga 
imeli doma. A da jim ni dolgčas, zanje 
organiziramo najrazličnejše dejavnosti. 
O tistih občasnih lahko večkrat berete 
in vidite na fotografijah. Vsakoteden-
sko pa še potekajo telovadba, klepet ob 
kavici, igramo tombolo, urimo spomin, 
beremo časopis, si ogledamo slovenski 
film, kuhamo ali pečemo pri gospodinj-

skih aktivnostih, prepevamo na vajah 
pevskega zbora. Udeležba na vseh de-
javnostih je prostovoljna. Včasih moram 
koga pregovoriti, da se nam pridruži. 
Ob koncu pa mi z nasmehom na obrazu 
pove: »Veste, bi mi bilo pa žal, če se vam 
ne bi pridružil/a!« Spet drugim ni treba 
nič reči, pa vedo, da bo dopoldne minilo 
aktivno. Ko stanovalce povprašam, kaj 
bi še počeli, mi odvrnejo, da je vse v redu 
in ne želijo nič novega.

PROSTI ČAS V ZAVOdu SV. RAfAELA VRANSKO

Urnik  slovenskih in štajerskih biodi-
namikov je vsako pomlad še posebej 
poln. Tako so v Ajdi Štajerska in njenih 
treh skupnostih (ob Savinjsko-Šaleški 
združuje še skupnosti Obsoteljska ter 
Dravinjska regija) opravili vsakoletne 
začetne tečaje biodinamike, izko-
pali so vse preparate, ki so zoreli čez 
zimo, zakopani po posebnih postop-
kih v zemlji, pripravili so predavanja 
o semenih, o živi vodi, izdelavi mila, o 
sožitju v naravi. 

Biodinamika v  juniju praznuje 90 let. 
Evropski biodinamiki so se srečali v 
Donjem Kraljevcu, rojstnem kraju Ru-
dolfa Steinerja, začetnika antropozofi-
je in waldorfske pedagogike, ki je pred 
90 leti s kmetijskimi tečaji utemeljil bi-
odinamiko. Gostje iz Nemčije, Švice, 

Avstrije in Slovenije so se v Kraljevac 
pripeljali s posebnim vlakom. Eden 
treh iniciatorjev tega projekta je tudi 
Peter Daniell Porsche, antropozof 
in waldorfski pedagog, pravnuk Fer-
dinanda Porsheja. Med bolj znanimi 
slovenskimi imeni biodinamike, pred-
vsem pa antropozofije in waldorf-
ske pedagogike, je tudi dr. Andrej 
Fištravec, ki je imel v Kraljevcu v dveh 
dneh v sodelovanju z waldorfsko 
pedagogiko dve predavanji na temo 
Veda o človeku, gost pa je bil tudi Alex 
Podolinsky, eden najbolj znanih bio-
dinamikov in  začetnik biodinamične 
metode iz Avstralije. Več o programu 
v prilogi. 

Rado Pantelič 

Saša Svetec

Kulturno umetniško društvo Polzela je 
na grajskem dvorišču gradu Komenda 
na Polzeli prvo junijsko soboto pripravilo 
16. srečanje malih vokalnih skupin, Pol-
zela 2014. Zbrane pevce in poslušalce je 
najprej nagovoril predsednik KUD Pol-
zela Marko Slokar, ki je poudaril pomen 
manjših pevskih sestavov za ohranjanje 
pevske tradicije na Slovenskem, še pose-
bej ljudskih pesmi. Izpostavil je vokalni 
kvintet Lastovka, ki deluje že 31. leto in je 
bil pobudnik tega srečanja, sodeloval pa 

je na vseh dosedanjih prireditvah. 

Nastopilo je 9 sestavov, in sicer: Mešani 
oktet Društva upokojencev Petrovče, 
vokalni kvintet Lastovka s Polzele, Sek-
stet Gomilsko, Vokalna skupina Candela 
iz Petrovč, Oktet sv. Mihaela Vransko, 
Ljudski pevci iz Tepanja, vokalni kvartet 
iz Rogatca, Stiški kvartet in vokalna 
skupina Zapet s Ponikve. 

Nastopajoči so zapeli po tri pesmi, za 
kar so jih poslušalci nagradili z aplavzi, 

vsi nastopajoči pa so prejeli spominska 
darila. 

  T.  Tavčer

VOKALNE SKuPINE NA KOmENdI

Zadnjo soboto v mesecu ljubezni, 31. 
maja 2014, smo se od 10. ure dalje v 
občini Vransko ponovno odzvali vseslo-
venski akciji »Veter v laseh – S ŠPORTOM 
DO ZABAVE Z DRUŽINO«. 

Na treh lokacijah po občini Vransko 
(na večnamenskem športnem igrišču 
pri Športni dvorani Vransko, na igrišču 
v Prekopi in v športnem parku na Loči-
ci pri Vranskem) se je preko sto mladih 
pomerilo in pozabavalo v nogometu, 

košarki, odbojki na mivki, boju med dve-
ma ognjema, hokeju, štafetnih igrah, 
namiznem tenisu, badmintonu, balin-
čkanju, skakanju po trampolinu, vožnji 
z vozički ... Športne igre smo popestri-
li z ustvarjalno delavnico za najmlajše 
(izdelovanje trgank, risanje s kredami po 
asfaltu), s plesom v vetru in z glasbo. 

Udeleženci prireditve so bili še posebej 
veseli obiska islandskih konj Konjeniške-
ga kluba Islander. Mali in veliki so lahko 

VETER V LASEh - S šPORTOm dO ZAbAVE Z dRužINO
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jezdili konja in se tako preizkusili v prvih 
korakih veščin jahanja.  

Posebno presenečenje je bila maskota 
Športko, ki je otroke spodbujala, motivi-
rala in animirala k aktivnejšemu izvajanju 
športnih iger.  

Skozi vso prireditev smo osveščali 
mlade o negativnih posledicah različnih 
vrst drog in pozitivnih učinkih športne 
aktivnosti. Hkrati smo spodbujali vsako-
dnevni obisk športnega igrišča in družen-
je s prijatelji in starši na prostem.

V soboto, 10. maja, je v Prekopi poteka-
lo tekmovanje v skokih z BMX-kolesi. 
Potekalo je v sklopu 15-letnice obstoja 
BMX-poligona v Prekopi. Udeležili so se 
ga tekmovalci iz Slovenije in s Hrvaške. 
Tekmovali so v dveh kategorijah: najbolj-
ša vožnja in najboljši trik. V prvi kategori-
ji smo videli veliko dobrih voženj, med 
katerimi so tekmovalci pokazali rotacije 
za 360 stopinj, salte nazaj “backflip” in 
veliko ostalih atraktivnih trikov. Tukaj je 
zmago odnesel Marin Ranteš iz Varaždi-
na. Drugo mesto je pripadalo Domnu Fe-
konji iz Maribora, tretje pa Brunu Muški, 

tudi iz Varaždina. V kategoriji najboljši 
trik pa smo videli veliko dobrih posku-
sov salte naprej “frontflip” s strani Janija 
Fučke iz Ajdovščine. Vendar mu je vsakič 
za las spodletelo. Zmago je tako odnesel 
Bruno Muška s salto nazaj “backflip” 
preko najdaljše skakalnice. Radi bi se 
zahvalili vsem tekmovalcem in gledal-
cem, ki so prišli navijat, ter vsem spon-
zorjem, ki so omogočili ta nepozabni 
dogodek.

Davor Jug

TEKmOVANjE V bmX- SKOKIh 
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Stanovalci so mi večkrat izrazili željo, 
da bi šli na ogled živalskega vrta v Lju-
bljano. Prav tako se zelo radi spominjajo 
časov, ko so doma imeli svoje hišne lju-
bljenčke. Največkrat so imeli pse, mačke 
in kanarčke. 

V torek, 3. junija, smo se tako odpravili 
na celodnevni izlet v ljubljanski živalski 
vrt. Vsi nasmejani smo se posedli na av-
tobus in se odpeljali v Ljubljano. Tam so 
nam najprej padle v oči rumene rutice. 
Bilo je veliko otrok, saj je zdaj čas za-
ključnih izletov. Po nakupu kart smo se 
podali na sprehod po parku. Občudovali 
smo morska leva, ki sta neumorno pla-
vala v svojem bazenu. Ogledali smo si ju 

tudi skozi steklo in videli njun življenjski 
prostor v vodi. Mimo sta se pripeljala 
kot kakšna manekena. Skrbno urejene 
stezice so nas vodile mimo medvedov, 
opic, najrazličnejših ptic, kamel, kač, 
kengurujev, nojev in drugih živali. Ob 
opazovanju vseh živali smo se smejali 
njihovim najrazličnejšim dogodivščinam 
– gepard nas je leno gledal s svoje deske, 
kozice so nam pustile, da smo jih božali,  
slon je z užitkom jedel seno, pri tem pa ni 
nič padlo na tla … Po treh urah počasne-
ga sprehoda nam je že krulilo po želod-
cih. Odpravili smo se na kosilo, kjer smo 
si poleg tradicionalnega kosila privoščili 
še baklavo za sladico. Med stanovalci je 
bilo slišati: »Joj, kako bi se zdaj bilo fino 
uleč in malo zaspat.« A pot nas je vodila 
naprej proti Brdu pri Kranju, vsaj na ka-
vico, čeprav smo imeli v načrtu še spre-
hod po parku, mimo Titove vile. Večkrat 
poslušamo po radiu in televiziji, ko vod-
stvo naše države pripelje pomembne 
politike, kronane glave in drugo visoko 
družbo na protokolarni obisk v Brdo 
pri Kranju. Vendar so stanovalci izrazili 

željo, da sprehod po parku izpustimo. 
Tako smo se z avtobusom vrnili proti 
Vranskemu. Peljali smo se mimo leta-
lišča Jožeta Pučnika, skozi Kamnik in na-
prej po Tuhinjski dolini. Utrujeni in polni 
vtisov smo se razšli. 

Stanovalci so ob tem izletu povedali: 

Veronika Račnik: »Bilo je super! Dobro 
smo jedli in veliko videli.« 

Franc Pintar: »Najbolj smešne so bile opi-
ce, ki so veselo skakale okoli.« 

Ema Marovt: »Joj, kako so surikate v 
živo še zanimivejše kot po televiziji!«

Saša Svetec

cELOdNEVNI IZLET ZA STANOVALcE ZAVOdA SV. RAfAELA VRANSKO

Glasba nam je lahko luč, glasba nam je 
lahko kruh, glasba nam je lahko življenje. 

Ta zvesto spremlja človeka na njegovi 
življenjski poti. Nastale so pesmi za vse 
pomembne dogodke od rojstva do smr-
ti, od jutra do noči, za vsa dejanja, vsa 
hotenja in vsa razpoloženja. V soboto, 
17. maja, je revija domačih pevskih zbo-
rov na Vranskem zopet združila staro in 
mlado.   

Povezovalec programa Jernej Urankar 
se je spraševal: “Zakaj bi ne peli?” In so 
prepevali! Na odru se je zvrstilo osem 
domačih pevskih zborov in vokalnih 
zasedb. Dekliška vokalna zasedba SOLO, 
Vokalna skupina Vrtca Vransko, Mlajši 
otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor, 
Starejši otroški pevski zbor OŠ Vran-
sko-Tabor, Mladinski pevski zbor OŠ 
Vransko-Tabor, Mešani pevski zbor Vran-

sko, Oktet sv. Mihaela in Mešani pevski 
zbor LIvRA. 

Po končani reviji je potekal še občni zbor 
Kulturnega društva Vransko, potem pa 
so  člani društva, gostje in nastopajoči 
zaključili večer v sproščenem druženju, 
ki tke vezi in rodi sodelovanja. 

Mateja Novak

REVIjA dOmAČIh PEVSKIh ZbOROV NA VRANSKEm

Občni zbor KD Vransko Oktet sv. Mihaela Dekliška vokalna skupina SOLO ob spremljavi Davida Breznika 
in Anžeta Ribiča

Starejši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor Mlajši otroški pevski zbor OŠ Vransko-Tabor Vokalna skupina Vrtec Vransko

Mešani pevski zbor LIvRA Mešani pevski zbor Vransko Mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor
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Na Vranskem je bilo prvo junijsko sobo-
to že drugo leto zapored slišati pravljice. 
Nismo prisluškovali zvečer pod kakšnim 
oknom, ko mamica tiho pripoveduje 
detetu, da čim prej zaspi. Ne, poslušali 
smo jih sredi belega dopoldneva. Prav 

na glas sta jih na vrtu Schwentnerjeve 
hiše pripovedovala Ivanka Učakar in Rok 
Kušlan. Slišati je bilo o ježu, prašičku … 
Tiste pravljice, ki jih je zapisal Gašper 
Križnik, sosed iz Motnika. Tam se je le-
tos odvijal že tretji pravljični festival, ki 
je ime dobil po tem motniškem čevljarju, 
ki je v prostem času zbiral in zapisoval 
pravljice. Ker ga je pot velikokrat zanesla 
na Vransko, so lani pot k nam našle tudi 
pod njegovim peresom zapisane prav-
ljice. Jenkret je biv … Križnikov pravljični 
festival ima na Vranskem podnaslov 
Pripovedovanje za otroke. Otroci so po 
slišanem še poustvarjali. Lične ježke in 
pujske so izdelovali na delavnici, ki sta 
jo organizirala Zavod za kulturo, turizem 

in šport Vransko in Medobčinska sploš-
na knjižnica Žalec. Ko se je dopoldne 
prevešalo v popoldne, so pravljice na 
Vranskem potihnile, v Motniku pa so 
vse tja do večera postajale vse glasnej-
še. Dvodnevni Križnikov pravljični fes-
tival so organizatorji: Matična knjižnica 
Kamnik, KD in TD Motnik, Irena Cerar 
in Ivanka Učankar sklenili s Pripovedo-
valskim večerom s pripovedovalci iz Mot-
nika in okolice. Če je včasih Križnik hodil 
na Vransko, sta tokrat odšla v Motnik 
Vranšana. Anton Jošt in Neža Bajde sta 
med drugimi pripovedovala zgodbe iz 
svojih zakladnic bogatih spominov. 

Tanja Goropevšek

jENKRET jE bIV … EN KRIžNIK, dANES jE KRIžNIKOV PRAVLjIČNI fESTIVAL

Katastrofalne poplave, ki so sredi mese-
ca maja zajele obširna področja Bosne 
in Hercegovine ter Srbije, so prizadele 
tudi pobrateno občino Bijeljina (BiH).

Občani občine Vransko ste še enkrat 
dokazali, da ob stiski sočloveka ne osta-
nete ravnodušni. V štiridnevni akciji smo 
v zbirnih centrih na Energetiki in OŠ Vran-
sko-Tabor tako zbrali 485 kosov konzer-
virane hrane, 366 litrov pitne vode, 303 
kg pralnega praška, 51 kosov otroške 
hrane, 201 kosov ostale hrane, 182 litrov 
mleka, 83 kg moke, 49 paketov plenic 

za otroke, 6 paketov plenic za odrasle, 
71 paketov oblačil, 7 škatel posteljnine, 
8 paketov čistil, 7 parov gumijastih škor-
njev, 3 metle, 1 spalno vrečo in 1 mobitel. 
Zbrano humanitarno pomoč smo od-
poslali proti Bijeljini, kamor je prispela v 
ponedeljek, 26. maja.

Zavedamo se, da sami ne moremo 
rešiti stiske, ki je doživela občina s 
115.000 prebivalci, smo pa po svojih naj-
boljših močeh prispevali k njeni omilitvi.

Vsem, ki ste ponovno pokazali čut za 
sočloveka, se iskreno zahvaljujemo za 
darovano pomoč.

POmAGALI SmO POPLAVLjENIm V PObRATENI ObČINI bIjELjINA

Ideja o nogometnih kampih za mlade sicer ni nova, poudar-
jajo organizatorji, je pa popolna novost, da bodo kampe 
organizirali po vsej državi, za učenje uporabili najboljše 
domače trenerje in pedagoge, otrokom zagotovili celo-
dnevno varstvo, in to za bistveno dostopnejšo ceno, kot 
jih za podobne kampe zaračunavajo tuje nogometne šole. 
“Naš cilj je ponuditi kakovosten, a hkrati dostopen pro-
gram za vse mlade,” pravi vodja projekta Boris Križnik, ki 
se kot športni pedagog udejstvuje že desetletje. “Slovenija 
kamp bo starše otrok med 7. in 14. letom stal le 120 evrov za 
ves teden. In za ta denar bodo otroci dobili opremo, hrano, 
organizirane treninge in popoldansko animacijo. Obenem 
staršem otrok ne bo potrebno voziti na oddaljene lokacije. 
Z 18 lokacijami smo namreč kampe pripeljali tako rekoč na 
njihovo dvorišče,” poudarja Križnik.
 
“Gre za največji nogometni dogodek za mlade pri nas,” 
je ob predstavitvi Slovenija Kampa danes na Vranskem 
zatrdil njegov strokovni vodja Jani Žilnik. Žilnik, ki je svoje 
življenje posvetil nogometu, najprej kot trener, zdaj pa že 
več kot desetletje kot nogometni pedagog, je okrog sebe 
združil nogometne trenerje in organizatorje kampov s kar 

19 lokacij po državi. “Naš namen je mladim zagotoviti kako-
vostno preživljanje prostega časa med počitnicami, in to 
v času svetovnega prvenstva v nogometu. Igrali bodo 
nogomet z najboljšimi trenerji iz svojega okolja in kako-
vostno preživljali prosti čas pod budnim očesom odličnih 
animatorjev,” pravi Žilnik. 
 
Poleg učenja nogometa bodo otroci v popoldanskem času 
spoznavali posamezne države, udeleženke svetovnega 
prvenstva v nogometu v Braziliji, obiskali pa jih bodo tudi 
ambasadorji kampov - večinoma aktivni in nekdanji nogo-
metaši. Otroci bodo tako na kampu preživljali ves dan, or-
ganizatorji bodo zagotovili celo brezplačno zgodnje varst-
vo za otroke, katerih starši službene obveznosti začenjajo 
pred začetkom vadbe na kampu. 

Projekt je podprla tudi Nogometna zveza Slovenije, kjer 
nogometno izobraževanje mladih postavljajo kot eno od 
prioritet pri zagotavljanju ravni nogometa pri nas. 

Ker je število prijav omejeno, organizatorji starše pozivajo, 
naj svoje otroke na kampe prijavijo čim prej.

SLOVENIjA KAmP TudI NA VRANSKEm 
mEd POLETNImI POČITNIcAmI NOV NOGOmETNI KAmP ZA mLAdE
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Dejan Grilj. Tridesetletnik, ki se mu je življenje pri štiriindvajse-
tih obrnilo na glavo. Milo rečeno. V delovni nesreči je izgubil obe 
roki. Čudež je, da je preživel tri električne sunke napetosti 20.000 
V. Neverjetno močno srce. Morda je še večji čudež, kaj Dejan 
počne brez rok. Nekaterim za kaj takega ne bi pomagalo deset 
parov rok. Človek, ki ima kljub mladosti za sabo kar nekaj živ-
ljenjskih zgodb, v prihodnost zre z optimizmom. Ima neverjetno 
voljo do življenja. Od spomladi  ima še razlog več za veselje. Akcija 
»Za Dejanov objem« je obrodila sadove in Dejan je prvi v Sloveniji 
dobil bionične roke.

Slabih šest let po izgubi rok si dobil bionične roke. Kako se 
spominjaš tega, reciva, srečnega dne? 

Kar nekaj časa je trajalo, da sem jih dobil. Smo jih že imeli in 
potem sestavljali. Pri tem sem sodeloval v Soči. Zaradi neke-
ga manjšega nesporazuma, ki se je potem razrešil, so prišle 
v dveh delih. Dlani so prišle iz Anglije, komolci pa iz Utaha v 
Ameriki.  Ležišča so bila izdelana v Soči, prav tako je bila tam 
izvedena sestava, pri čemer sem ves čas sodeloval, saj zraven 
dobiš programe za nastavljanje in višino impulza. Posebej je 
program za dlani. Imaš 24 prijemov, shraniš lahko tri, ki jih po 
potrebi prikličeš v spomin. Vse moraš programsko uskladi-
ti in prilagoditi. Zadeve delujejo preko »bluetootha«. Moraš 
sodelovati. Že v decembru sta prišla gospa s Škotske, za dlani, 
za »touch bionic«, in gospod iz Utaha za komolce. S sabo sta 
prinesla vzorčne proteze, ki so mi jih pustili en mesec za tre-
ning. 

Si prvi v Sloveniji s temi rokami? 

Ja, prvi, ki ima obe roki z nadlaketno imputacijo. Samo bionsko 
dlan pa je že pred štirimi leti dobil en fant. Res pa so moje dlani 
že izpopolnjene, imam najsodobnejšo verzijo. 

Kako bionične roke delujejo? 

Najprej smo morali v Soči določiti najmočnejše točke na 
mišicah, tiste, ki proizvedejo najmočnejši signal. Približno eno 
uro smo to določali. Sam niti nisem razmišljal o teh protezah, 
sanjati sem začel šele, ko je pobudo dala gospa s Škotske. V 
Soči so bili tako prijazni, da so me poklicali, ko so imeli pred-
stavitev za zaposlene. Takrat ko sem se ponesrečil, se je ravno 
začel ta razvoj in udeležil sem se vseh seminarjev. Telesno sem 
bil zdrav, gospa, ki je bila ravno v tistem času v Sloveniji, je po-
vedala, da obstajajo dlani in da mi lahko za dlani izmeri moč im-
pulzov. Ker tisti dan nisem mogel, me je celo en dan počakala, 
da sva našla točke. Vprašala me je, če imam proteze. Povedal 
sem ji, da nimam elektronskih protez, ker so cene vrtoglave. 
Svetovala mi je, da bi bilo dobro in da mi napiše priporočilo. 
To sem oddal na Elektru, češ, kar bo, pa bo. Pri nas je teža-
va zakon, ki ne določa, da ti mora firma plačati pripomočke. 
Morajo ti omogočiti dostojno življenje, ne pa pripomočkov. Za 
175.000 evrov moraš imeti konkreten razlog, da te ne pregan-
ja država. Ker je bila to težava, so ponudili akcijo, najprej s 
pokrovčki, potem pa smo to sami razširili še na druge oblike 
zbiranja denarja. Elektro kot pobudnik je zbral polovico potreb-
nega denarja preko svojih firm. Ves čas, še zdaj, sem v stiku z 
njihovimi odvetniki. 

Malo sva zašla, kako delujejo? 

V ležišču proteze sta dva impulza, ki bereta napetost mišic. Ko 
mišico zategnem, se dlan dvigne, ko jo sprostim, gre dol. Eno 
roko upravljajo mišice bicepsa in tricepsa, drugo pa prsna miši-
ca, ker so mi že toliko mišic odstranili, da ni bilo možno enako. 
Za vsako roko imam svoj regulator, potem sta še dve stikali. Ko 

roko pripravim, zapiska, eno stikalo je za rotacijo, spodnje pa, 
da se roka oz. komolec zagozdi, da lahko nekaj primeš.  Potem 
imam še regulator za dlan. Delujejo lahko vsi prsti, pač moram 
prej vse prijeme sprogramirati. Tudi sredinec lahko pokažem. 
(Smeh.) 

Kako pa upravljaš računalnik? 

Z nogami, lahko tudi tipkam z rokami, vendar je težava v tem, 
da sem se v petih letih tako navadil delati z nogami, da za 
računalnikom ne uporabljam protez. Počasi se navajam, a sem 
spet na začetku. Zato vedno poudarjam, da so proteze samo 
pripomoček, to niso roke. Roke so roke, to pa moraš po treh, 
štirih urah odstraniti, saj tehtajo 13, 14 kg in povzročajo žulje.  

Zato te na cesti srečujemo brez njih? 

Ne nosim jih, ko jih ne potrebujem, zato pravim, da so pripo-
moček. Ko jih potrebujem, si jih nadenem in takrat delam. Za 
gledanje televizije, če grem na kavo ali hodim po trgu, jih ne 
potrebujem. Takrat so mi bolj v napoto kot korist. 

Imajo poleg teže še kakšne slabosti? 

Poleg teže je največja težava potenje. Ko se potim, me proteze 
ne ubogajo. Zdaj ko so bili pasje vroči dnevi, jih sploh nisem 
nosil. Precej časa traja, da te ubogajo. Uporabljam jih večino-
ma v hiši. Zunaj, sploh okoli vode, niti ne pomislim nanje, saj se 
vedno najprej spomnim cifre. Voda ne sme priti v mehanizem, 
ker to pomeni konec delovanja. Za ilustracijo – ena dlan stane 
27.000 evrov. Imam vse zavarovano za tri leta. Znaša pa za-
varovanje 4500 evrov letno. Je pa potenje težava tudi pri elek-
tričnih protezah, ker je princip delovanja popolnoma enak. 

Si jih lahko sam nadeneš in odstraniš? 

Snamem jih lahko, nadeti si jih še ne morem. Pomaga mi žena, 
da mi nadene navleko, da lahko krn povlečem noter, da je »fik-
sno« v ležišču, če ne ni pravega učinka. Če bi bilo nujno, bi si jih 
za kratek čas nadel tudi sam. 

dEjAN jE PO dOLGEm ČASu LAhKO ObjEL žENO IN hČER
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Pri čem ti roke najbolj pomagajo? 

Ko je potrebno kaj vzeti iz hladilnika, ni primerjave s prej, po-
tem kaj premakniti, da si lahko pripravim oblačila, da ne raz-
mečem celega kupa. Poskušal sem z njimi kositi, pa mi jih je kar 
malo škoda. 

Kosil in še marsikaj drugega si že prej počel? 

Ja, to še vedno, samo brez protez. Malo me je strah, da bi 
se kaj razdrlo, ker kosilnica trese. Najbolj mi pomagajo pri 
prestavljanju stvari, saj prej nisem mogel ničesar. Prej sem vse 
potiskal po tleh, pa se je prevrnilo in polilo. Pomembno je, da 
sem tisti del dneva, ko žene ni doma, samostojen. 

Kako pa si se znašel prej? 

Ko je treba, poskusiš marsikaj. Na primer: stopil sem na naj-
višji stol, z nogo segel v hladilnik ali ga odprl tako, da sem 
vanj potisnil glavo, da sem potrebno prijel z usti. Ko je treba, 
poskusiš marsikaj. Precej uporabljam noge, moram pa biti na 
visokem. 

Česa kljub rokam ne moreš početi? 

Nikoli tudi ne bom vozil avta. Jedel kljub rokam ne bom, lah-
ko bonbone, to sem poskusil. Ne morem pa uporabljati žlice, 
ker nimam v zapestju giba levo-desno. Sam sem si prilagodil 
žlico in vilice, ki ju pritrdim direktno na krn. To sem najprej ho-
tel. Hranjenje mi je bilo vedno čudno, če ne gre drugače, jem 
po pasje. Se je že zgodilo, da sem jih pozabil doma, pa sem 
v gostilni prosil, če mi razrežejo na majhne koščke. Nekoliko 
nerodno je v boljših gostilnah. Vsi te gledajo. 

Na poglede si se že navadil?  

S tem nikoli nisem imel težav. Zavedam se, da sem roke izgu-
bil zaradi dela, tako da imam pri sebi stvari razčiščene. Res 
pa čutim, če me kdo gleda. Imajo pa drugi težave. Otroci so 
iskreni in ob morebitnih opazkah je staršem neprijetno. 

Pa obstajajo proteze, s katerimi bi lahko jedel? 

Tega natančno ne vem, gre pa razvoj v to smer. Vem, da obsta-
jajo proteze, katerih elektrode pritrdijo v podkožju direktno na 
živce in lahko opravljajo dve funkciji hkrati. Moje lahko oprav-
ljajo samo eno funkcijo. So pa cene visoke. Mi smo takrat raz-
mišljali tudi o transplantaciji, vendar je to prenevarno. Sploh je 
neumno, ker sem popolnoma zdrav. Spremljal sem transplant-
acijo rok nekega Nemca, pa mi je moj kirurg povedal, da morda 
kdaj kasneje, ko bo zadeva bolje razvita, saj so posledice lahko 
hude. Ni težava v transplantaciji, ta bi uspela. Možni stranski 
učinki so kostni, kožni rak, na dan moraš pojesti 40-50 tablet. 
S tem mi je povedal vse. Že tako sem imel po nesreči akutno 
odpoved ledvic in jeter, tako da se ne bi hecal s tem. Ne jem 
nobenih zdravil, niti za fantomske bolečine ne. 

Razloži fantomske bolečine. 

Še vedno čutim roke v celoti. Vse bolečine na dan nesreče. V 
glavi roke imam, komolce, zapestje ... Mene ne boli krn, mene 
boli roka, trenutno zapestje, prsti, roka do komolca. Me srbi, 
skeli, pika. Fantomske bolečine so ostale in so prisotne 24 ur 
dnevno.  

Še vedno po šestih letih? 

Ni spustilo, rekli so, da naj bi izzvenele po dvajsetih letih, po 
šestih letih bolečina ni popustila niti za odstotek. Bolečina je 
takšna, kot da daš roke na elektrokeramično ploščo. 

So bili za tako dolgo čakanje samo finančni razlogi ali tudi 

zdravstveni? Verjetno so morali biti krni povsem zaceljeni? 

Najprej seveda finančni, saj je bila cifra vrtoglava. Do začetka 
akcije so pretekla tri leta. Po dveh letih sem že imel opravljeno 
scintigrafijo in vse preglede, kjer so potrdili, da je vse v redu 
zaraščeno. Spreminja se oblika krnov, zato ne smeš hiteti. 
Nekateri gredo z glavo skozi zid. Sam sem to počel postopo-
ma in z glavo. Niti ni rečeno, da lahko vsak uporablja proteze. 
Če nimaš dovolj mišic, ne gre, ker potem upravljanje ni možno. 
Ni tako, da bi kar nataknil zadevo. 

Kako pa telesne spremembe vplivajo, npr. se zrediš, shujšaš? 

Če se zredim, krn bolj stisne, to ni nič posebnega. Večji prob-
lem je, če bi preveč shujšal. Potem bi bilo potrebno zamenjati 
notranji del ležišča.  

Kakšna je življenjska doba protez? 

Odvisno od številnih dejavnikov, kako dolgo jih uporabljaš, 
kako jih čuvaš, izpostavljaš vodi, vremenskim vplivom. Pravim, 
da je enako kot pri avtoradiu. Če ravnaš v skladu z navodili, ni 
težav z življenjsko dobo. Pri predstavitvi niso izpostavili ome-
jenosti življenjske dobe. Zamenjujejo se lahko posamezni deli, 
vsak prst posebej … 

Cena bionskih rok je res visoka. Je bilo vse zbrano z akcijo? 
Zanima me, če je kaj prispevala zdravstvena zavarovalnica?   

Zavarovalnica je prispevala samo toliko, kolikor bi mi pripada-
lo za plastične proteze. To je dvakrat po 4500 evrov. Že prve 
proteze iz Soče so bile nekoliko dražje, ker so bili malo boljši 
komolci. Imeli smo velike težave z zavarovalnico, ker smo pre-
koračili znesek.  Pri navadnih je bila  težava, ker je bil komolec 
prenizko, imam pa zelo kratka krna in mi je komolca vrglo iz 
ležišča. Z denarjem od zavarovalnice sem pokril zavarovanje, 
ostalo je bilo vse iz donatorskih sredstev.  

Akcija se je imenovala »Za Dejanov objem« … 

Tako so jo poimenovali otroci v šoli, vprašali so me, če lahko 
prostovoljci to napišejo na broške. To ime se je obdržalo.  

… in komu je bil namenjen prvi objem? 

Ženi in hčeri.  

Zaradi česar si najbolj vesel, da imaš bionske roke, pri čem so 
ti v največjo pomoč? 

Doma, da sem lahko samostojen tistih osem, deset ur. 

Za ilustracijo nam opiši povprečen vsakdan. 

Odvisno od dneva. Če sem doma, imam kup dela na računal-
niku, saj pomagam tašči. Delavnica obratuje. Struženje, rez-
kanje, izdelava, doma izrišem načrte na računalniku, naredim 
si pripomočke … Samostojen sem od načrta do izdelave. Pri 
slednji imam pomoč, če jo potrebujem. Čisto vsega res ne 
zmorem sam. Lahko varim ...  

Ne s temi rokami, ampak s plastičnimi? 

Tako je, nastavke zanje sem naredil sam. Pripomočkov iz Soče 
nimam, vse, kar imam, sem naredil sam. V Sočo nosim kazat 
svoje izdelke. Že prej sem se veliko ukvarjal s kovino in z elek-
triko, zdaj se še dodatno izobražujem, berem diplomske na-
loge. Tudi sam sem skoraj končal fakulteto, z matematiko ni-
mam težav.  

Kakšen status imaš? 

Sem invalid, delovni invalid prve kategorije. Sem invalidsko upo-
kojen. 

ZGODILO SE JE ...
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Glede na to, kaj vse počneš, si kdaj raz-
mišljal o zaposlitvi. Na primer na Elek-
tru. 

Problem je, ker so predrage predelave, 
najprej pa še prevoz. Na Elektru je te-
rensko delo, za delo v pisarni, na inženi-
ringu, nisem kvalificiran. Potreboval bi 
poseben WC, plačevanje mene in sprem-
ljevalca … to bi preveč naneslo. 

Pa si imel željo? 

Željo imam ves čas, zato pa tudi imam 
delavnico. Tam uživam, tudi motor sem 
predelal sam. Pred kratkim sem to pred-
stavil na okrogli mizi v Soči, kjer sem tudi 
pustil telefonsko številko, če bi kdo kar 
koli potreboval. Sam sem izdelal pripo-
močke za umivanje zob. 

Kaj pa doma, imate dvojne zadeve ali se 
prilagajata žena in hči? 

Sta se morali kar prilagoditi. Imamo 
samo dve stranišči. Tuš je bil zelo drag, 
tako da vsega ne moreš imeti dvojnega. 

Že samo vzdrževanje tuša in stranišča je 
precej drago. 

Kaj pa kuhinja? 

Tu so prilagojeni ročaji, da so dovolj ve-
liki in čim niže. Znižali smo stikala, klju-
ke na vratih morajo biti dovolj velike, 
rolete imamo na elektriko, oblačenje 
in slačenje sem si olajšal s kljukicami za 
oblačila. Imamo kodno odpiranje vrat, 
težava je, ko jih sonce preveč segreje. 
Pri odklepanju si pomagam z nogami. 
Zato sem vedno bos in v kroksih, ki so pri 
meni res potrošni material. Pa v trenirki, 
da sem čim bolj gibčen. Pozimi je teže. 

Dejan, želiš še kaj dodati? 

Rad bi se zahvalil vsem občanom, ki so 
sodelovali v akciji, še posebej pa Ro-
manu Brglezu in Francu Sušniku, ki sta 
največ pripomogla pri izvedbi akcije. 
Aleksandru Reberšku, ki je pomagal pri 
akciji ter organiziral in urejal mojo splet-
no stran, Martini Felicijan in gospem, ki 
so izdelovale butarice, prostovoljcem 

OŠ Vransko in Heleni Golob (Karitas 
Vransko) za zelo dobro sodelovanje in 
pomoč pri zbiranju donacij in zamaškov. 
Še enkrat vsem najlepša hvala. 

Hvala in srečno. 

Tanja Goropevšek

Naše storitve so vam na voljo vsak:

 torek 8.-15.ure in četrtek 11.-17.ure

v 1. nad. Energetike.

tisk majic, lonckov in puzzle! 

studio@difotograf.si  m: 041 959220    

E-plus d.o.o., Vransko 66A,Vransko

Foto senčnik  za  avtomobil - 10€

POLETNA AKCIJA

foto albumi in okvirji! 
.................................................................................

.....................................................................................
avto sencnik in  foto platno! 

................................................................................................

.................................................................................................

 Vaša najljubša fotografija na avto senčniku ali na foto platnu.

Akcija velja do 31.8.

Fotografska platna     od 25€ dalje

Naj vaše priljubljene fotografije krasijo vaš dom.

Obesek za ključe s fotografijo - 6 €

Tisk majic, foto lončki in puzzle                               - od 15€ dalje

..................................................................................................

..................................................................................................

>

>

ODŽENITE NEPRIVEZANEGA PSA 
ŽE Z RAZDALJE 7 M!Ta mesec

brez DDV! 50,22€

39,96€ obišči: odganjalec-psov.si,
kupon: brezddv, ali pokliči 041 685715
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ZKTš - KuLTuRA IN šPORT

ZAVOd ZA KuLTuRO, TuRIZEm IN šPORT VRANSKO   |   Vransko 134, 2201 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23

T: 703 12 10   |   M: 031 238 749   |   www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com

VRANSKI POLETNI VEČERI 2014
Nastopili bodo: 
• Vokalna skupina Ingenium    

(cerkev sv. Magdalene na Ločici) 
• Jože in Sabina Bogolin    

(cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu) 
• Nejc Kuhar     

(cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku) 
• Trio Podlesek - Hudnik    

(Schwentnerjeva hiša)
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1 | S t r a n  

 

 
URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. JUNIJ 2014               Številka 40/2014         

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

2. SKLEP o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

3. SKLEP o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

4. SKLEP o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

5.  SKLEP o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 
volilne komisije 

6. SKLEP o ukinitvi javnega dobra 

7. SKLEP o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora 
v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Vransko v letu 2014 

OBVESTILA 
 
8. OBVESTILO o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 

ZAPISNIKI 
 
9.  ZAPISNIK 20. redne seje Občinskega sveta 

10. ZAPISNIK 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja  
 

 

 

 

 

 

 

 

A K T I 

1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko 

Na podlagi 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, 
št. 57/12) in 16. člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 
17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Vransko 

1. člen 

Občina Vransko je sprejela Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) in Sklep o 
dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s 
parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5 k.o. Jeronim ter 3/3 
k.o. Prekopa (Uradne objave Občine Vransko, št. 29/2013 in 
33/2013),  

V grafičnem delu Občinskega prostorske načrta Občine 
Vransko je prišlo do napake pri uvrstitvi sosednjih zemljišč 
parc. št. 1001/1 in 1002, obe k.o. Prekopa, v namensko rabo. 
Namesto dela zemljišča parc. št. 1002, k.o. Prekopa, je bil v 
namensko rabo »Površine razpršene poselitve – A« uvrščen 
del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa. 

2. člen 

V grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Vransko se del zemljišča parc. št. 1001/1, k.o. Prekopa, v 
izmeri cca 270 m2 z določeno namensko rabo »Površine 
razpršene poselitve – A« vrne v namensko rabo »Druga 
kmetijska zemljišča - K2«, del zemljišča parc. št. 1002, k.o. 
Prekopa v izmeri 120 m2 (severni del) pa se iz namenske rabe  
»Druga kmetijska zemljišča - K2« prestavi v namensko rabo 
»Površine razpršene poselitve – A«. 

Preostala dela zemljišč parc. št. 1001/1 in 1002, oba k.o. 
Prekopa, ostajata v namenski rabi kot je določena in označena 
v grafičnem prikazu, ki je sestavni del tega sklepa.  

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

O izvedenem postopku spremembe občinskega prostorskega 
načrta po kratkem postopku Občina Vransko v sedmih dneh po 
sprejemu na občinskem svetu obvesti pristojno ministrstvo in 
vse državne nosilce urejanja prostora. 
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Številka: 3500-01/2014-03                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
Priloga: 
- grafični prikaz. 
 

 
 

 
 
2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. 
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP-a »Po 

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o tehničnem popravku PUP-
a »Po Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08). 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500-01/2014-03-6                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je 
Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17.06.2014 
sprejel  naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 

2014 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 
objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št 38/2014 z dne 
31.3.2014 se dopolni kot sledi: 
 
PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA 
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Zemljišče 
na plazu 
JP Stari 
grad  

parc. št. 
665/24,  
k.o. Prekopa, 
51 m2 

parc. št. 
665/25,  
k.o. Prekopa, 
215 m2  

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

parc. št. 18/2, 
k.o. Vransko, 
114 m2 

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 

 
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE    
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Stavbno  
zemljišče 
delež do 

1/2 
(Vransko 

55) 

parc. št. 159/3, 
k.o. Vransko 

parc. št. 159/4, 
k.o.  Vransko 

 cca 82 m2 

 cca 35 m2 

  

  
2000 € 

Občina  bo 
zamenjala    
stavbno 

zemljišče  za 
drugo stavbno 

zemljišče 

Kmetijsko 
zemljišče 
(opuščena  
javna pot) 

parc. št. 
1310/9, 

k.o.  Jeronim  

215 m2 450 € Občina  bo 
zamenja 
kmetijsko 

zemljišče za 
drugo 

zemljišče na 
JP Stari grad 

 
Številka: 410/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
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Številka: 3500-01/2014-03                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
Priloga: 
- grafični prikaz. 
 

 
 

 
 
2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. 
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP-a »Po 

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o tehničnem popravku PUP-
a »Po Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08). 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500-01/2014-03-6                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je 
Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17.06.2014 
sprejel  naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 

2014 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 
objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št 38/2014 z dne 
31.3.2014 se dopolni kot sledi: 
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Zemljišče 
na plazu 
JP Stari 
grad  

parc. št. 
665/24,  
k.o. Prekopa, 
51 m2 

parc. št. 
665/25,  
k.o. Prekopa, 
215 m2  

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

parc. št. 18/2, 
k.o. Vransko, 
114 m2 

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 
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parc. št. 159/3, 
k.o. Vransko 

parc. št. 159/4, 
k.o.  Vransko 

 cca 82 m2 

 cca 35 m2 

  

  
2000 € 

Občina  bo 
zamenjala    
stavbno 

zemljišče  za 
drugo stavbno 

zemljišče 

Kmetijsko 
zemljišče 
(opuščena  
javna pot) 

parc. št. 
1310/9, 

k.o.  Jeronim  

215 m2 450 € Občina  bo 
zamenja 
kmetijsko 

zemljišče za 
drugo 

zemljišče na 
JP Stari grad 
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Številka: 3500-01/2014-03                      Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 
Priloga: 
- grafični prikaz. 
 

 
 

 
 
2. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP 
»Po Zavrteh« 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. 
člena Statuta občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 
ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012) je Občinski 
svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel 

S K L E P  
o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP-a »Po 

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

S tem sklepom se razveljavi Sklep o tehničnem popravku PUP-
a »Po Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08). 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 

Številka: 3500-01/2014-03-6                   Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 

3. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja 
premoženja za leto 2014 

Na osnovi 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št, 21/12),  je 
Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17.06.2014 
sprejel  naslednji 
 

S K L E P 
o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 

2014 
 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 
objavljen v Uradnih objavah Občine Vransko, št 38/2014 z dne 
31.3.2014 se dopolni kot sledi: 
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Zemljišče 
na plazu 
JP Stari 
grad  

parc. št. 
665/24,  
k.o. Prekopa, 
51 m2 

parc. št. 
665/25,  
k.o. Prekopa, 
215 m2  

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

parc. št. 18/2, 
k.o. Vransko, 
114 m2 

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 

 
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
OBČINE    
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parc. št. 159/4, 
k.o.  Vransko 

 cca 82 m2 

 cca 35 m2 

  

  
2000 € 

Občina  bo 
zamenjala    
stavbno 

zemljišče  za 
drugo stavbno 

zemljišče 

Kmetijsko 
zemljišče 
(opuščena  
javna pot) 

parc. št. 
1310/9, 

k.o.  Jeronim  

215 m2 450 € Občina  bo 
zamenja 
kmetijsko 

zemljišče za 
drugo 

zemljišče na 
JP Stari grad 

 
Številka: 410/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
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4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko  (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 in 21/12 ) in  28. Člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8, 11/2011, 
28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) je Občinski 
svet Občine Vransko  na 20. redni seji dne 17. 06.2014 sprejel 
 

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 

volitve v Občini Vransko 
 

1. člen 
 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov 
občinskega sveta in župana v Občini Vransko. 
 

2. člen 
 
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet in volilne 
kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih 
določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
 

3. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in 
Računskemu sodišču. 
 

4. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so 
dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni 
glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga 
glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, 
upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi 
dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu 
sodišču. 
 

5. člen 
 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za 
volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 
volilne kampanje iz proračuna občine, 30. dan po predložitvi 
poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter 
obravnavi le-tega na seji občinskega  sveta. 
 

6. člen 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljavnost sklepu o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Vransko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53/10. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 0410/2014                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
 
 

5. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske 
volilne komisije 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 - UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena, v povezavi z 10. 
členom Statuta Občine (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne 
objave Občine Vransko, št, 21/12),  je Občinski svet Občine 
Vransko na  20. redni seji dne 17.06.2014 sprejel naslednji 
 

S K L E P  
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne 

komisije 
 

I. 
 
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije št. 0410/2014  
(Uradne objave Občine Vransko, št. 38/2014) se v 8. odstavku 
spremeni kot sledi: 
 
• Razreši se članica OVK Ludvika ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko  
• Imenuje se član Lovro VODOVNIK, Vransko 89, 3305  
Vransko   

II. 
 
Ostale določbe osnovnega sklepa ostanejo nespremenjene. 
 

III. 
 
Sklep začne veljati z dnem objave  v uradnem glasilu občine 
Vransko »Občinski informator - Uradne objave Občine 
Vransko«. 
 
Številka: 0410/2014-1                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                              Franc Sušnik l. r.  
 

 
 
 
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko št. 
21/2012) je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 
17.06.2014 sprejel 
 

S K L E P  
o ukinitvi javnega dobra 

 
I. 

 
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. 1310/9  
(ID 6322567 ) k.o. 1013 Jeronim,  v izmeri 215 m2. 
 

II. 
 
Lastninska pravica iz  točke 1 preneha imeti značaj javnega 
dobra in postane last Občine Vransko, Vransko 59, 33035 
Vransko, matična številka 1357778000. 
 
Številka: 478/2014-1                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
7. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v 
občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 
Občini Vransko v letu 2014 

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 
11/11, 28/11 – Odl. US in 98/13), Odloka o ustanovitvi in 
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izdajanju občinskega glasila (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 2/2010) in 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 17/10, 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 
21/2012)  je župan Občine Vransko dne 18. 6. 2014 sprejel 
 

S K L E P 
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v 

občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev 
kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v 

Občini Vransko v letu 2014 
 

1. 
 
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organizatorjem 
volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih 
programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014. 
 

2. 
 
V občinskem glasilu »Občinski informator« se za predstavitve 
kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega 
sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 
brezplačno zagotovi po 1/4 strani za vsakega kandidata za 
župana in po 1/4 strani za vsako listo kandidatov za člane 
občinskega sveta.  
 
V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župana, se 
brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata, pod 
pogojem, da v tem času glasilo izide.  
 
Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za 
predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že 
zastopane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso 
zastopane v občinskem svetu.  
 
Dodatne objave za plačilo so možne v skladu z veljavnim 
cenikom, in sicer v največjem skupnem obsegu dveh strani. 
 

3. 
 
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih 
predlagateljev uredništvo glasila izvede žreb o vrstnem redu 
objav. Pri žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev. 
 

4. 
 
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji 
posredovali uredništvu glasila najkasneje do roka za oddajo 
vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi volitvami v letu 
2014. 

5. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne objave 
Občine Vransko«. 
 
Številka: 041/2014                                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 18. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 
 

O B V E S T I L A 

8. Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko 

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; 
Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 
20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel v prvem branju. 
 

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 30. 6. 2014 
do 31. 7. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, 
Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko - 
www.vransko.si. 
 
Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve 
podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo 
pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 
3305 Vransko. 
 
Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in 
se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu. 
 
Številka: 3500/2014                                Župan Občine Vransko 
Vransko, 17. 6. 2014                               Franc Sušnik l. r. 
 

Z A P I S N I K I 

9.  Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki je bila v torek 17. junija 2014, ob 20. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, 

Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) 
 
- člani Občinskega sveta: Vladimir Rančigaj, Ivan Kokovnik, 
Jože Matko, Aleksander Reberšek, Nataša Urankar, Marjan 
Pečovnik, Janez Lencl in Ana Bogataj (Opr. odsotni člani obč. 
sveta: Nataša Juhart, Justin Sedeljšak in Anton Homšak) 
- Občina Vransko: Franc Sušnik, župan; Jadranka Kramar, 
direktorica OU in Mateja Godler; 
- SOU Občine Tabor in Občine Vransko: Petra Slatinšek, 
računovodja 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik, predsednik 
- predstavniki javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec, Marjan Golob, 
direktor 
- UPI LU Žalec, Franja Centrih, direktorica 
- MSK Žalec, Jolanda Železnik, direktorica 
- GŠ Risto Savin Žalec, Gorazd Kozmus 
- OŠ Vransko – Tabor, Majda Pikl, ravnateljica 
- ZKTŠ Vransko, Suzana Felicijan Bratož, direktorica 
- opr. odsoten:  JKP Žalec, Matjaž Zakonjšek, direktor 
- predstavniki medijev: Ksenija Rozman (VTV, Utrip) 
 
Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 20. uri prisotnih 
8 od skupaj 11 članov Občinskega sveta, zato je seja sklepčna. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda 20. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko in sicer tako, da se  za 
predlagano 3. točko Dnevnega reda doda nova točka 4, ki se 
glasi: Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko. Ostale točke DR se 
ustrezno preštevilčijo. Pripomb na podani predlog razširitve 
dnevnega reda ni, zato sledi glasovanje za razširitev dnevnega 
reda z novo točko 4:  8 glasov ZA  in glasovanje o celotnem 
dnevnem redu: 8 glasov ZA. 
 
Sklep št. 341 
Sprejme se predlagana razširitev dnevnega reda 20. redne 
seje z novo točko 4 »Soglasje k predloženi sistemizaciji 
delovnih mest OŠ Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za 
šolsko leto 2014/2015« 
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Sklep št. 342 
Sprejme se naslednji dnevni red  20. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 
18.3.2013 in 12. ter  13. korespondenčne seje 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 
2013  
4. Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 2014/2015 
5. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju JKP Žalec 2013 
6. Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 2013 
7. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
8. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko 
9. Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP »Po 
Zavrteh« 
10. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2014 
11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
12.. Volitve in imenovanja 
12.1. Predlog sklepa o  razrešitvi članice Občinske volilne 
komisije 
12.2. Predlog sklepa o  imenovanju člana občinske volilne 
komisije 
13. Tekoče zadeve 
14. Razno 
 
Ad1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 19. redne seje z 
dne 18.3.2013 in 12. ter  13. korespondenčne seje 
 
Na predložena zapisnika 12. in 13. korespondenčne seje 
pripomb ni bilo. Na zapisnik 19. redne seje pa je svetnik Janez 
Lencl vložil pripombo njegove napačno zapisane ne/prisotnosti 
na seji.  
 
Iz liste prisotnosti in nadaljnje vsebine zapisnika (glej 
glasovanje) je razvidno, da gre za očitno  pomoto, zato se 
zapisnik 19. redne seje z dne 18.3.2014 dopolni tako, da se 
tekstu: • Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku) - člani Občinskega sveta doda besedilo: Janez 
Lencl. 
 
Sledi glasovanje za potrditev zapisnikov: 
- 19. redne seje z dne 18.03.2014 z dopolnitvijo: 8 glasov ZA 
- 12. korespondenčne seje z dne 7.4.2014: 8 glasov ZA 
- 13. korespondenčne z dne 8.5.2014: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 343 
Potrdi se zapisnik 19. redne seje z dne 18.03.2014 z 
dopolnitvijo. 
 
Sklep št. 344 
Potrdi se zapisnik 12. korespondenčne seje z dne 7.4.2014 v 
predloženem besedilu. 
 
Sklep št. 345 
Potrdi se zapisnik 13. korespondenčne z dne 8.5.2014 v 
predloženem besedilu. 
 
Ad2 Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Svetniki so podali naslednje pobude, vprašanja in  predloge, na 
katere je na seji  odgovarjal župan. 
 
a) Pisna pobuda Nataše Juhart  v imenu prebivalcev naselja 
Brode in Selo, za informacijo, ali se bo izvedba projekta Sončni 
vrtovi kaj premaknila , z zahtevo za ureditev in zavarovanje 
gradbišča Sončni vrtovi v Brodeh, odstranitev zarastja območja 
izven ograje in nad gradbiščem mimo kapele ter postavitev 
ustrezne prometne signalizacije; 
 
Župan: zahtevo za ureditev/zavarovanje gradbišča bomo 
posredovali gradbeni inšpekciji; zadnje informacije glede 

Sončnih vrtov kažejo, da ni zadržkov, da investitorji na osnovi 
zaprosila na UE ne bi mogli pridobiti spremembo gradbenega 
dovoljenja za zaključitev del v manjšem obsegu, kot je bilo 
prvotno načrtovano (cca 40 %); 
 
b) Vladimirja Rančigaja zanima, ali obstajajo kakšne možnosti 
za izvedbo sprejetega načrta ureditve  pokopališča in mrliške 
vežice? 
 
Župan:  trenutno žal ne, saj so bili sprejeti varčevalni ukrepi 
ravno na področju financiranja  investicij v občinah, ki se tako 
bistveno zmanjšajo; 
 
c) Ivan Kokovnik  poda pobudo, da se takoj uredi kanalizacija 
pod Planinskim domom na Čreti , v nadaljevanju pa želi 
odgovor na dvoje vprašanj: kdaj bodo  na cesti Jevše – od 
»križa« sanirane udarne jama polne vode oz. izvedena kakšna 
druga rešitev za odvod zastalih meteornih voda, ki nastajajo 
zaradi stalnega zasipanja jarka s strani lastnikov sosednji 
parcel,  in, ali je cestno prometna signalizacija v Prekopi 
(ogledalo) postavljena pravilno;  
 
Župan: pobuda bo odstopljena Planinskemu društvu, realizacija 
po prvem vprašanju (trajna rešitev: izkop dovolj globokega 
kanala za odvod zastalih meteornih voda, po zemljišču, ki je 
last Občine Vransko) je v teku, ogledalo v Prekopi  na križišču 
pa je postavljeno pravilno, saj je glede na veljaven odlok o 
kategorizaciji cesta v Podvrh prednostna cesta; 
 
č) Jože Matko: zanima ga, kaj je z  javnim razpisom za 
pridobitev sredstev za obnovo ceste Tešova in odziv občine na 
strelišče v Jeronimu,  kakšne so predvidene kazni za kršitelje 
javnega reda in mira ter, kako bomo reagirali na to, da je 
lastnik zemljišča pričel streljati celo s topom? 
 
Župan: v daljšem odgovoru poda celovito informacijo o zadevi, 
ki se je pričela z vabilom županu, prejetim 13.5.2014 za ogled 
Državnega prvenstva in 1. tekmovanje Pokalnega prvenstva 
SZPS 2014  puška šibrenica, za dne 17.5.2014 ob 10. Uri na 
strelišču Kamnolom Jeronim (Jeronim 28, 3305 Vransko). 
Istega dne kot vabilo,  je občina prejela tudi obvestilo 
prebivalcev Jeronima o že dalj časa trajajoči intenzivni uporabi 
strelnega orožja na po njihovem mnenju nelegalnem strelišču, 
zaradi česar je stanje za prebivalce okoliških hiš postalo 
nevzdržno, z zahtevo za takojšnje ukrepanje občine glede 
nelegalne dejavnosti in kršitve javnega reda in miru. Občina je 
vse prijave posredovala pristojnim inšpekcijam in policiji. 
 
d) Marjana Pečovnika zanima, kako je z izgradnjo suhega 
zadrževalnika za povečanje poplavne varnosti, vendar 
odgovora ne pričakuje, ker je smiselno že bil podan pri 
odgovoru pod točko b. 
 
Ad3  Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za 
leto 2013  
 
Župan uvodoma pozdravi prisotne predstavnike javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina 
Vransko  in so skladno z zakonom predložili poročila o 
poslovanju v letu 2013. Predlaga kratko predstavitev 
posameznega poročila, kateri sledi razprava oz. odgovori na 
vprašanja svetnikov in sprejem  sklepa o seznanitvi s 
poslovanjem javnih zavodov v letu 2013. Nato besedo preda 
gostom.  
 
Poročila so v strnjeni obliki podali vsi prisotni direktorji javnih 
zavodov in se županu in občinskemu svetu zahvalili za dobro 
sodelovanje. Vprašanj svetnikov ni bilo, zato je sledilo 
glasovanje o predloženem predlogu sklepa: 8 glasov ZA 
Sklep št. 346 
Občinski svet se je seznanil s poročili o poslovanju za leto 
2013 naslednjih javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,  
- UPI LU Žalec, Franja Centrih,  
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- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
- OŠ Vransko – Tabor,  
- ZKTŠ Vransko.  
 
Ad4 Soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest OŠ 
Vransko – Tabor, OE Vrtec Vransko za šolsko leto 
2014/2015 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, v nadaljevanju predlog 
predstavi ravnateljica Majda Pikl, ki poudari, da so 
sistemizirana delovna mesta skladna z veljavnimi normativi oz. 
preračunana na 8 oddelkov. Če bodo izpolnjeni pogoji, pa se 
lahko OE Vrtec Vransko  s 1.11. poveča še za en oddelek 1. 
starostnega obdobja. 
Razpravljati ni želel nihče. 
Glasovanje za potrditev predloga: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 347 
Občinski svet Občine Vransko daje soglasje OŠ Vransko-Tabor 
k  predloženi sistemizaciji delovnih  mest za OE vrtec Vransko 
za šolsko leto 2013/2014. 
 
Ad5 Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju JKP 
Žalec 2013 
 
Zaradi odsotnosti direktorja JKP poročilo predstavi župan, ki 
poudari, da poslovanje v leti 2013 ni bilo enostavno 
(amortizacija, pritisk na cene, omrežnine itd.) Cena je bila 
subvencionirana 95 %. 
 
Nato pozove k razpravi. Vprašanj ni bilo, zato sledi glasovanje 
o seznanitvi s poročilom: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 348 
Občinski svet se je seznanil s predloženim Letnim poročilom o  
poslovanju JKP Žalec v  letu 2013. 
 
Ad6 Odlok o zaključnem računu Občine Vransko za leto 
2013 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, ki svetnike seznani, da bo na 
današnji seji predstavljen ZR za leto 2013. Ker pa še nimamo 
poročil Nadzornega odbora in zunanje revizije, bo po 
predstaviti točko prekinil. Nadaljevanje s seznanitvijo poročil in 
potrditev ZR je predvideno zadnji teden v avgustu ali 1. teden v 
septembru 2014. 
 
Sledi predstavitev ZR, ki ga poda računovodja Petra Slatinšek. 
Nato se točka DR o ZR prekine. 
 
Ad7 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 
 
Obrazložitev s predlogom sklepa poda župan. Pove, da je v  
Občinskem prostorskem načrtu zaradi napake PUP iz leta 
2002 prišlo do napake. S predlaganim tehničnim popravkom se 
ta napaka popravi/odpravi. 
Nato pozove k razpravi. Ker se nihče ne oglasi k besedi, župan 
poda predlog sklepa na glasovanje: 8 glasov ZA. 
 
Sklep št. 349 
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko št. 3500-
02/2014-03 v predloženi obliki in vsebini. 
 
Ad8 Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko 
 
Obrazložitev je enaka kot pri predhodni točki. Razprave na 
predloženo gradivo ni bilo. Glasovanje za sprejem: 8 glasov 
ZA. 
 
 

Sklep št. 350 
Občinski svet sprejema Tehnični popravek Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko št. 3500-
01/2014-03 v predloženi obliki in vsebini. 
 
Ad9 Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku 
PUP »Po Zavrteh« 
 
Svetniki so brez po predstavitvi predloga sklepa brez razprave 
pristopili h glasovanju: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 351 
Potrdi se sklep o razveljavitvi  Tehničnega popravka Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v predloženem 
besedilu. 
 
Ad10  Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
občine za leto 2014 
 
Občinski svet je na prejšnji seji sprejel načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine v letu 2014. Načrt se skladno z 
veljavno zakonodajo lahko spreminja in dopolnjuje, če je to 
potrebno. Brez uvrstitve v letni načrt pravni posli v zvezi 
pridobivanja ali razpolaganja niso dopustni. Zaradi sanacije 
plazu v Zaborštu oz. zaradi ureditve komunalne infrastrukture  
in s tem povezanih zemljišč, se občinskemu svetu predlaga, da 
potrdi predloženo dopolnitev, kakor tudi oba predloga sklepov o 
pričetku postopkov menjave. 
 
Pripomb in vprašanj ni bilo. 
 
Glasovanje o predlogih sklepov: 
1.Za dopolnitev načrta: 8 glasov ZA 
2.Za predlog menjave zemljišč1 : 8 glasov ZA 
3.Za predlog menjave zemljišč2 : 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 352 
Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
Sklep št. 353 
Prične se postopek menjave zemljišč parc. št, 665/24, k.o. 
Prekopa v izmeri 51 m2  in zemljišče parc. št. 665/25, k.o. 
Prekopa  v izmeri 215 m2,  v solasti Marije in Antona Maček, 
Vransko 113, z  zemljiščem  parc. št. 1310/9, k.o. Jeronim v 
izmeri 215 m2, last Občine Vransko. 
 
Na  zemljišču parc.št. 1310/9, k.o. Jeronim  se ukine javno 
dobro. 
 
Sklep št. 354 
Prične se postopek menjave zemljišč parc. št. 18/2, k.o. 
Vransko v izmeri  114 m2 (pod kostanji) last  Oberžan Alojz, 
Tovarniška cesta 33, p. Šempeter v Savinjski dolini,  za del 
zemljišča (delež 1/2 )  parc. št. 159/3, k.o. Vransko v izmeri  
cca 82 m2 (dvorišče za mesnico)  in zemljišče (delež  1/2)  
parc. št. 159/4, k.o.  Vransko  v izmeri  cca 35 m2 last Občine 
Vransko. 
 
Ad11 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  
 
Svetniki so brez razprave glasovali za predložen predlog 
sklepa: 8 glasov ZA 
 
Sklep št. 355 
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v 
predloženem besedilu. 
 
Ad12 Volitve in imenovanja 
 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja svetnike seznani s postopkom in 
odločitvami komisije ter končnim predlogom sklepa o razrešitvi 
članice OVK in imenovanju člana OVK. 
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Vprašanj ni bilo. Glasovanje o predlogih sklepa: 8 glasov ZA, 8 
glasov ZA 
 
Sklep št. 356 
Funkcije članice Občinske volilne komisije se razreši Ludvika 
Čulk, Vransko 89, 3305 Vransko. 
 
Imenuje se član Občinske volilne komisije Lovro Vodovnik, 
Vransko 89,  3305 Vransko. 
 
Ad13  Tekoče zadeve 
 
Svetniki so obravnavali prejeto pobudo Martina Somija iz 
Prekope za izgradnjo hodnika za pešce  in vlogi VO Prekopa 
za sofinanciranje igrišča ter sprejeli naslednje odločitve: 
 
Sklep št. 357 
Sprejme se pobuda Martina Somija za ureditev hodnika za 
pešce v Prekopi.  
 
Sklep št. 358 
Vlogi se ugodi in se  za dokončno ureditev igrišča v naselju 
Vindija (Prekopa) iz sredstev vzdrževanja javnih površin  iz 
proračuna za leto 2014 nameni 1.500,00 EUR. 
 
Ad14 Razno 
 
Župan seznani svetnike z najavo in povabilom  na obisk 
dogodkov ob  Dnevu državnosti dne 25.6.2014 na Čreti, kjer bo 
potekala maša za domovino, kulturni program in druženje ob 
zvokih narodno zabavne glasbe. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
Številka: 0320/2014/02 
Vransko, 18.6.2014 
 
Zapisala                                                  Župan Občine Vransko                        
Jadranka Kramar l. r.                            Franc Sušnik l. r.   
 
 

 
 
 
10. Zapisnik 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja 
 

Z A P I S N I K 
19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 

imenovanja in priznanja,  
ki je potekala telefonsko v ponedeljek, 16.6.2014 od 10.55. 

do 12. ure. 
 
V tem času sem zapisnikarica Jadranka Kramar na v tabeli 
navedene  mobilne številke poklicala vsakega posameznega 
člana komisije, ki je telefonsko glasoval o predlogih sklepov. 
 
1.0 Splošno 
 
Dne 29.5.2014 je Občina Vransko, KMVIP prijela pisno 
odstopno izjavo članice OVK, Ludvike Čulk, zaradi bolezni. 
KMVIP je ne podlagi sklepa št. 55 z dne 3.6.2014 na uradni 
spletni strani občine, oglasni deski ter  na e-naslove društev, 
JZ in organizacij, s katerimi razpolaga tajništvo občine objavila/ 
posredovala javni poziv političnim strankam, drugim 
organizacijam občanov v občini in občanom za predložitev 
kandidatur za imenovanje nove članice občinske volilne 
komisije.  
 
V roku, to je do 13.6.2014 do 13. ure je stranka SD komisiji 
posredovala kandidaturo oz. soglasje h kandidaturi za 
imenovanje člana OVK. Drugih predlogov komisija ni prejela. 
Komisija mora predlog obravnavati in posredovati predlog za 
razrešitev Ludvike Čulk in imenovanje Vodovnik Lovrota 

občinskemu svetu v potrditev. 
 
Predlogi sklepov 
1. KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da razreši članico 
Občinske volilne komisije Ludviko ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko. 
2. KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za člana Občinske 
volilne komisije imenuje Lovrota VODOVNIKA, Vransko 89, 
3305 Vransko. 
 
2.0 Dnevni red: 
 
1. Razrešitev članice Občinske volilne komisije 
2. Imenovanje člana Občinske volilne komisije 
 
3.0 Glasovanje o predlogu sklepa 1 in 2: 
 

Ime/priimek 

Ča
s g

las
ov

an
ja 

ZA
 

Pr
ed

log
1 

PR
OT

I 
Pr

ed
log

u1
 

ZA
 

Pr
ed

log
2 

PR
OT

I 
Pr

ed
log

u2
 

Nataša JUHART 12.00 X  X  

Ana BOGATAJ 11.05 X  X  

Vladimir RANČIGAJ 11.10 X  X  

Aleksander REBERŠEK 11.00 X  X  

Janez LENCL 10.55 X  X  

  5 0 5 0

 
 
Ugotovi se, da so vsi (5) člani  komisije glasovali ZA sprejem 
obeh predlogov sklepov. 
 
4.0 Na osnovi glasovanja se ugotovi, da sta soglasno 
sprejeta naslednja sklepa: 
 
Sklep št. 56 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da razreši članico 
Občinske volilne komisije Ludviko ČULK, Vransko 89, 3305 
Vransko. 
 
Sklep št. 57 
KMVIP predlaga Občinskemu svetu, da za člana Občinske 
volilne komisije imenuje Lovrota VODOVNIKA, Vransko 89, 
3305 Vransko. 
 
Zaključeno. 
 
Številka: 012/2014/02                                                                 
Vransko, 16. 6. 2014 
 
Zapisala                                                         Predsednik KMVIP 
Jadranka Kramar l. r.                                   Janez Lencl l. r. 
 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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VRANIN GLAS - strani Oš Vransko-Tabor

V tem šolskem letu je bilo sodelovanje 
s starejšimi v domu večkrat odpove-
dano. Bodisi zaradi različnih bolezni 
med varovanci vrtca bodisi med oskr-
bovanci doma. Ob koncu leta pa nam 
je vendarle uspelo. Otroci ge. Tjaše, 
ge. Brigite, ge. Katje in ge. Nade so 

pripravili prisrčen program. Zapeli so 
več pesmic, ki so se jih naučili med le-
tom. Z go. Sašo Svetec pa sva se tudi 
dogovorili, da bomo sodelovanje na-
daljevali v naslednjem šolskem letu. 

Romana Orehovec

Tokrat ne bomo veliko pisali, smo pa za 
vas pripravili pesem in kratek filmček, ki 
si ga lahko ogledate na www.dropbox.
com/sc/fic1cjj2n4038cn/AABNEvm_jel-
gDFNzchmfIwvca. 

PLANINSKI TABOR NA ČRETI 

ODPELJALI SMO SE NA ČRETO, DA BI 
NAŠLI DRETO. 

NINA NAS JE PRIJAZNO SPREJELA IN 
JE Z NAMI VESELO ZAPELA. 

TAM SMO TUDI PRESPALI IN SE VE-
LIKO SMEJALI. 

V DOMU JE ZELO DIŠALO, LE KAJ NAS 
JE ČAKALO? 

OKUSNI, DOBRI, SLASTNI MAKARONI 
IN SVEŽE ZELJE. 

VAFLJI SO NAM DALI ENERGIJO, DA 
TEKMOVANJE V PLESU HITREJE JE 
MINILO. 

VID BIL JE NAŠ D.J., HKRATI PA ŠE P.J. 
(PIŽAMA JOKER). 

ZVEČER PRAVLJICE SMO SI PRIPOVE-
DOVALI IN ZRAVEN POKLEPETALI. 

PO POČASNEM POSTOPKU SMO ZAS-
PALI, SAJ ZJUTRAJ TEŽKO SMO VSTA-
LI. 

GOZDNE JAGODE IN BOROVNICE SMO 
NABRALI, DA FRAPE BI IZDALI. 

TOPLE SENDVIČE  ZA ZAJTRK IMELI 
SMO, KAKAV IN ČAJ PA ZA PRILOGO. 

FANTJE DIŠAVO SO NAREDILI, MI PA 
PESMICO SPESNILI. 

Breda Čvan in Maja Jerman 

PLANINSKI TAbOR NA ČRETI

SODELOVANJE VRTCA VRANSKO 
Z dOmOm SV. RAfAELA VRANSKO
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Sobotno delavnico v okviru projekta 
Popestrimo šolo smo izvedli  14. junija 
2014 in jo namenili spoznavanju in ust-
varjanju notranje arhitekture. Pogovar-
jali smo se o pomenu barv v našem 
okolju. Razmišljali smo o tem, kako 
bi se počutili, če bi bile naše dnevne 
sobe čisto črne, kako bi na nas vplivale 
kričeče oranžne stene ali pa celo zlate 
omare. 

Iz škatel za čevlje smo izdelali  vsak svoj 
prostor, ga opremili z omarami, okni, 

zavesami, preprogami ter glinenimi 
figurami. Učenci so se lotili izdelovanja  
različnih prostorov. Eni so izdelali ku-
hinjo, svojo sobo,  drugi welness sobo 
oz. sobo za razvajanje, eden se je od-
ločil celo za prodajalno zastav. 

V delavnici smo razvijali svojo domi-
šljijo. Nastali so zanimivi izdelki, ki si jih 
lahko ogledate na priloženi fotografiji.   

Katja Završnik in Miha Miklavc

IGRIVA ARhITEKTuRA NA SObOTNI dELAVNIcI

V juniju smo prostovoljci večino srečanj 
preživeli med stanovalci doma Zavoda 
sv. Rafaela. Na naših druženjih smo 
se veliko pogovarjali, ustvarjali in tudi 
igrali različne igre, v katere smo se vsi 
zelo vživeli. Vsako srečanje je bilo za-
nimivo in zabavno. 

Na prvem srečanju smo uporabljali ču-
tila. Pri vsaki igri smo uporabili drugo 
čutilo. Tako so stanovalci in prosto-

voljci izostrili svoja čutila za sluh, vid, 
tip, vonj in okus. V vsaki igri sta skupaj 
tekmovala stanovalec in prostovoljec. 
Smeha, spodbudnih besed z ene in dru-
ge strani na tem srečanju ni manjkalo. 

Na drugem srečanju smo se pogovarja-
li o naših skupnih srečanjih, doživetjih, 
veselju, zgodbah, utrinkih, ki smo jih 
skupaj doživeli. Oblikovali smo plakate, 
urejali fotografije in pisali vtise z naših 
skupnih druženj. Pogovor v mešanih 
skupinah  je hitro stekel, saj so tako 
stanovalci kot prostovoljci hitro našli 
temo za skupni pogovor. Nastali so za-
nimivi plakati, ki bodo spominjali stano-
valce na skupna druženja tudi čez po-
letje, ko prostovoljcev ne bo tam. 

Na tretjem zaključnem srečanju pa 
smo se zopet malo poigrali in se tako 
lažje poslovili. Gospa Saša je za vsake-
ga izmed nas prostovoljcev pripravila 

zahvale in sladoledna presenečenja za 
delo v domu. Učenci so se zahval raz-
veselili. Prostovoljci pa smo se stano-
valcem zahvalili z majhnimi darili, ki 
jim bodo krasila njihove sobe.  Naša 
druženja smo zaključili s skupinskimi ig-
rami, v katerih so se tako stanovalci kot 
prostovoljci preizkusili v opisovanju 
besed, sestavljanju sestavljank, izdela-
vi snežakov iz časopisnega papirja, 
pantomimi, iskanju besed, sestavljanju 
besed. Na koncu smo se razšli v upan-
ju, da se septembra spet vidimo in si 
popestrimo vsakdan. 

Zahvaljujemo se stanovalcem Našega 
doma za aktivno sodelovanje, gospe 
Saši za pomoč pri izvedbi delavnic  in 
vsem uslužbencem doma, ker podpi-
rate naše delo. Hvala vam.

Polona Vodičar

juNIjSKA SREČANjA S PROSTOVOLjcI V dOmu SV. RAfAELA

VRANIN GLAS - strani Oš Vransko-Tabor

V petek, 13. 6. 2014, smo imeli tehniški 
dan. Izdelovali smo indijansko glasbilo, 
saj se pri spoznavanju okolja učimo o 
zvoku. Potrebovali smo tulce, žeblje, 
končke usnja, kladivo, koruzo  ter lepi-
lo. Najprej smo žeblje zabijali v črto na 
tulcu, nato smo tulec zaprli na eni stra-
ni, nasuli noter koruzo ter ga zaprli še 
na drugi strani. Na koncu smo glasbilo 
oblepili z usnjem in različnimi vzorci. 
Tehniški dan mi je bil zelo všeč, saj smo 
si sami izdelali glasbilo. 

Lovro Praprotnik, 3. a

V petek, 13. 6. 2014, smo imeli tehniški  
dan. Najprej smo si pripravili vse stvari, 
ki smo jih potrebovali. Potrebovali smo 
tulec in žeblje. Najprej smo zabili po črti 
žeblje v tulec. Potem smo obrisali in iz-
rezali kroge. Nato smo imeli malico. Za 
malico je bil sendvič s kumaricami. Kro-
ge smo prilepili na vsako stran tulca, v 
tulec nasuli koruzo in ga oblekli z us-

njem. Pri tem sem imela malo težav, a 
indijansko glasbilo mi je na koncu uspe-
lo. S svojimi izdelki smo se še fotogra-
firali. 

Katarina Mali, 3. b 

Na tehniškem dnevu smo izdelovali ro-
potulje. 

Najprej smo si na mizo dali tulec in že-
blje. Potem smo po črti zabili žeblje v 
tulec. Ko smo to naredili, smo si obri-
sali dva kroga. En krog smo prilepili na 
tulec, nato smo v tulec nasuli dve pesti 
koruze. Zaprli smo še drugo stran tul-
ca. Nato smo imeli malico. Po malici 
smo se lotili še lepljenja in krasitve svo-
jega glasbila. 

Ko smo končali, smo se  z ropotuljicami 
fotografirali. 

Nadja Žuna, 3. b 

V petek, 13. 6. 2014, smo imeli tehniški 
dan. Izdelovali smo indijansko glasbilo. 

Najprej smo potiskali žeblje v tulec. Po-
tem smo obrisali dva kroga za pokrov. 
V tulec smo nasuli koruzo in zaprli še 
drugi del svojih tulcev. Ko smo imeli 
obe strani svojih tulcev zalepljeni in 
pokriti, smo tulec oblekli v usnje. Okra-
sili smo ga z vrvico in s perlicami. Na 
koncu je nastalo indijansko glasbilo. 

Zelo sem se zabavala. 

Neža Semprimožnik, 3. b

IZDELALI SMO GLASBILO
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Kot vsako leto smo tudi letos učiteljice 
nižjih razredov, v sodelovanju z učitelji-
co športa, go. Zlatko Bukovec,   izvedle  
zadnji športni dan iz atletike, ki je bil v 
sredo, 11. junija 2014. 

Učenci od 1. do 3. razreda so se pome-
rili v teku na 300 m in 60 m, v metu žogi-
ce in žvižgača ter v skoku v daljino. Vsi 
učenci so  se trudili po svojih najboljših 
močeh.  

Medalje, ki so jih izdelali učenci pred-
metne stopnje, so prejeli najboljši tri-
je učenci v posameznih disciplinah, v 
obeh razredih skupaj.   

Zmagovalci v mnogoboju so bili: v tret-
jem razredu  Martin Strnišnik in Mo-
jca Malovšek, v drugem razredu Lan 
Aleksander Dobnik in Nataša Sempri-
možnik ter v prvem razredu Tinej Pikl 
in Lara Drolc. 

šPORTNI dAN PRVEGA TRILETjA NA OSNOVNI šOLI VRANSKO–TAbOR

Stanka Tominšek Kužnik, Breda Čvan

Skok v daljino Počitek Daleč

Pripravljeni na akcijo

V ponedeljek, 12. 5. 2014, smo se učenci 
8. a, b in c-razreda Osnovne šole Vran-
sko-Tabor odpravili v težko pričakovano 
šolo v naravi. Zjutraj smo sedli na avto-
bus in se odpeljali po malce dolgi poti 
do Libelič, od tam pa na Libeliško goro 
v CŠOD (Center šolskih in obšolskih de-
javnosti) AJDA.

Po namestitvi v sobe in krajšem uvodu 
smo imeli kosilo, zatem pa še nekaj 
prostega časa. Popoldne so se začele 
učne ure v sklopu PRVE POMOČI. Tam-

kajšnji učitelji so nas poučili o tem, kako 
ukrepati v primeru pika ali ugriza živali, 
kako oskrbeti rano in poškodbo kosti ali 
sklepa, kako oživljati ... Seznanili so nas z 
vsebino kovčka za prvo pomoč in z upo-
rabo AED-ja (avtomatski eksterni defi-
brilator), ki smo si ga šli naslednji večer 
ogledat med daljšim sprehodom v vas. 
Poskrbeli so za veliko praktičnega dela, 
vadili smo na primer oživljanje na lutki, 
vse razlage pa so obogatili še s pripove-
dovanjem o lastnih doživetjih na terenu.

Po zaslugi učiteljic smo imeli v sredo 
pred odhodom še posebno učno uro, 
uro lokostrelstva, ki nam je bila v veliko 
veselje.

V slabih treh dneh smo se ogromno 
naučili in prav tako tudi zabavali. Zato se 
nam je zdelo, da je vse kar prehitro mini-
lo. Domov smo odšli polni znanja, ki nam 
bo v življenju še kako prav prišlo.

Zala Križnik, 8. b

ZNANjE PRVE POmOČI VEdNO PRAV PRIdE 

Unicef Slovenije je razpisal natečaj za 
naj fotografijo Mladi in globalni. Plakat 
je prejelo 182 šol iz vse Slovenije. Med 
poslanimi fotografijami sta  dosegli prvo 
mesto  članici šolskega  fotografskega 
krožka Nuša Brišnik in Amalia Felicijan, 
ki sta  skupaj z učiteljico  Katjo Završnik 
in svojima sošolkama Manco Sempri-
možnik in Nejo Adamič organizirali fo-
tografiranje za skupinski portret, na 
katerem so sodelovali petošolci: Ažbe 
Cekin, Gašper Štancar, Zala Križnik, Ema 
Grabner, Jernej Bubalo Medved in Neža 
Podbregar. 

Podelitev nagrade je bila v Mostecu pri 
Ljubljani, in sicer  v sredo, 11. junija, do-
poldne. Vsi sodelujoči so se udeležili 
»olimpijskih iger«, kjer so »tekmovali« 
za različne države Evrope, Azije, Avstra-
lije in Afrike.  Na podelitvi so se srečali s 
slovenskim hokejistom Boštjanom Go-

ličičem, se z njim fotografirali, nagrajenki 
pa sta prejeli praktično nagrado.  Vsi smo 
preživeli zanimiv in prijeten dan. 

Za doseženo prvo mesto čestitamo av-
toricama fotografij Amalii Felicijan in 
Nuši Brišnik.

PRVA NAGRAdA NA NAGRAdNEm NATEČAju uNIcEf-A ZA fOTOGRAfIjO mLAdI IN GLObALNI
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Prvo soboto v juniju smo se mladi planin-
ci vrtca Vransko odpravili še na zadnji po-
hod v tem šolskem letu. Pot nas je vodila 
ob potoku Podgrajščica, vse do njegove-
ga izvira. Nato smo prišli do Prapreč in se 
ob potoku Merinščica vračali nazaj proti 
Vranskemu. Spremljal nas je planinski 

vodnik Aljaž. Druženje z nami mu je 
bilo zelo všeč in obljubil nam je, da 
se nam bo še kdaj pridružil. Nekateri 
planinci bodo nadaljevali druženje z 
nami tudi v jeseni. 

Romana Orehovec in Katja Rotar

mLAdI PLANINcI NA ZAKLjuČNEm POhOdu

Konec maja smo se tretješolci z gozdar-
jem podali na sprehod po gozdu. Gozd 
smo začutili z vsemi svojimi čutili. Po 
gozdu sta nas vodila gospod Janez in 
gospod Jože. Zahvaljujemo se jima za 
njuno vodenje, znanje in izkušnje, ki sta 
jih delila z nami. 
 
27. 5. 2014 smo po malici šli v gozd. Pred 
gozdom sta nas že čakala gozdarja.  
Učenci 3. a in 3. b-razreda smo se razdeli-
li v dve skupini. Gozdar nam je pokazal 
različne vrste dreves in prešteli smo let-
nice v deblu dreves, da smo ugotovili 
približno starost dreves. Na poti do polja 
iglavcev nam je povedal, da so vsi storži, 
ki jih najdemo na tleh, smrekovi, ker se 
vsi ostali storži na veji razletijo in šele po-
tem padejo na tla. V polju iglavcev nam 
je gospod gozdar povedal, da je zgornji 
del iglavcev zelen, spodnji pa posušen. 
Potem smo šli v gozd. V gozdu so fantje 
videli podrto drevo. Začeli so plezati po 
njem. Tudi puncam je bilo zanimivo, zato 
smo še me začele plezati. Čez nekaj časa 
smo šli na travnik. Tam se je 3. b-razred 
bahal, da so jedli jelkino smolo. Postavi-
li smo se v krog ter si drug drugemu 
zastavljali vprašanja. Ko smo nehali z 

vprašanji, smo se razvrstili v dve skupini 
in tekmovali do lesa. Fantje so zmagali. 
V gozdu si je vsak poiskal svoje drevo in 
se z njim tudi pogovarjal. Usedli smo se v 
krog. Gospa Polona je predlagala, da se 
gremo gozdni orkester. Ko smo prene-
hali, je vsak dobil eno voščenko in en 
prazen list. Na njega smo prerisali list in 
deblo drevesa. Bil je čas, da smo se od-
pravili v šolo. Bilo mi je zelo všeč. 

Lara Jelen, 3. a 
  
V torek, 27. 5. 2014, smo se odpravili na 
gozdno učno pot. Gospod Jože nam je 
povedal veliko stvari o gozdu. Nato smo 
si odšli ogledat različna drevesa. Gozdar 
nam je pokazal, kako se ugotovi, koliko 
let je staro drevo. Potem smo se od-
pravili na rob gozda, kjer smo ugotovili, 
od katerega iglavca je storž. Na koncu 
dneva smo odšli v velik gozd, kjer smo 
naredili gozdni orkester. Izbrati si si mo-
ral eno drevo ter se z njim pogovarjati, 
nato pa smo  narisali še njegovo deblo, 
list ali iglice. 

Nika Habjan, 3. a 
  
V torek, 27. 5. 2014, smo šli v gozd z 
gozdarjem. Najprej smo se pogovarjali o 

gozdu in kaj potrebujejo rastline za rast 
in življenje. Nato smo se odpravili v gozd, 
kjer smo se pogovarjali o starih in mladih 
drevesih. Med hojo nas je gozdar naučil 
žvižgati na želodove kapice. Gozdar nam 
je zastavil tudi nekaj zanimivih vprašanj. 
Pokazal nam je bolezen kostanjev rak, 
ogledali pa smo si tudi kostanjeve šiške. 
Videli smo semena smreke, ki so skrita v 
storžu. Poskusili smo tudi jelkino smolo. 
V manjši luži smo opazovali žabo. Ko 
smo se vrnili iz gozda, smo na travniku 
na Gorici počakali učence 3. a. Tam smo 
se poslovili od gozdarjev in odšli nazaj v 
gozd. Poiskali smo si vsak svoje drevo, 
ga objeli in mu povedali svoje ime. Igrali 
smo tudi na gozdna glasbila in imeli pravi 
gozdni orkester. 

Filip Roter, 3. b

Z GOZDARJEM V GOZD

Slovenski planinski muzej je tudi le-
tos povabil slovenske osnovnošolce 
in njihove mentorje, da sodelujejo 
na njihovem literarnem natečaju z 
naslovom Moje največje veselje je na 
gorah. Na povabilo so se odzvali tudi 
nekateri učenci 4. a-razreda Osnovne 
šole Vransko-Tabor pod mentorstvom 
učiteljice Simone Jan. Štiri četrtošolke 

so se zelo trudile in pridno iskale rime, 
ki so jih nato povezale v zanimive pe-
smi o gorski koči. Konkurenca je bila 
huda, saj je na natečaj  prispelo kar 131 
literarnih del iz 39 slovenskih šol. Med 
nagrajenci je bila tudi naša učenka Jana 
Semprimožnik, ki je osvojila 3. mesto 
v svoji skupini. Za nagrado je bila po-
vabljena v Slovenski planinski muzej v 

Mojstrani, kjer so pripravili zanimiv kul-
turni program in organizirali pohod na 
Pocarjevo domačijo. Sledila je slavnost-
na podelitev nagrad, kosilo in na koncu 
so si lahko vsi udeleženci brezplačno 
ogledali prekrasen muzej.  

Simona Jan

LITERARNA NAGRADA 

V maju smo se mladi planinci odpravili proti Tešovi. Zbrali 
smo se pri plezalni steni in se polni navdušenja odpravili 
na pot. Na Tešovi smo se okrepčali, peli pesmice ter se 
odpravili proti vrtcu. Za nami je še en pohod, poln lepih 
doživetij. Komaj čakamo na zadnje zaključno srečanje. 

Romana in Katja

mLAdI PLANINcI NA ČETRTEm POhOdu
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V petek, 30. maja 2014, smo se ob sed-
mi uri zjutraj zbrali pred šolo v Taboru 
in se napotili proti Primorski. 

Spotoma smo pobrali še osmošolce z 
Vranskega. Vožnja z avtobusom je bila 
zelo dolga. Naša pot je potekala od 
Vranskega po avtocesti mimo Ljubljane 
in Postojne do Nove Gorice, kjer smo 
zavili proti Mostu na Soči. Med potjo 
smo se ustavili še na počivališču in po-
jedli malico. Po treh urah in pol smo 
prispeli do kraja Most na Soči. 

Najprej smo se sprehodili do hribčka 
Kuk, od koder smo imeli lep razgled. 
Potem nas je naša vodička odpeljala 
v mesto, kjer smo si ogledali ostanke 
Rimske hiše. Kasneje je sledila še vož-
nja po Soči z ladjico Lucija, na kateri 
smo imeli tudi kosilo. Kapitan ladje je 
bil zelo zabaven, povedal nam je tudi 
legendo o zmaju, ki je ugrabil dekle. 
Na ladji smo doživeli tudi mornarsko 
poroko. Po vožnji smo se namenili v 
Kobariški muzej, kjer hranijo ostanke 
prve svetovne vojne. Videli smo veliko 

stvari: nože, ročne in druge bombe, 
puške, pištole, topove in naboje. Tam 
hranijo tudi različne kose oblačil in uni-
forme, ki so jih nosili vojaki. Vodič nam 
je razložil tudi, kako in kje so potekali 
boji v Posočju in kakšne so bile njihove 
posledice. Na koncu smo si ogledali še 
kratek dokumentarni film. Po ogledu 
muzeja smo se odpravili proti domu. 
Domov smo prispeli v večernih urah. 

Strokovna ekskurzija mi je bila všeč, 
najbolj pa ogled muzeja, saj me vojna 
tematika zelo zanima. 

STROKOVNA EKSKuRZIjA OSmOšOLcEV V PRImORSKO POKRAjINO

V petek, 23. maja, smo imeli v vrtcu 
Vransko 8. obogatitveni dan. V goste 
smo povabili izkušeni glasbenici, ki 
igrata na zanimiva glasbila. Ga. Eva 
Popovič nam je najprej razložila, kako 
glasbila delimo. Povedala nam je, da 
eno glasbilo vedno nosimo s seboj, in 
to je naš glas. Druga vrsta glasbil pa 
je takšna, na katere igramo s prsti, pi-
hamo vanje ali pa s palicami udarjamo 
po njih. Te lahko tudi pozabimo doma. 
Potem sta nam predstavili blok flavto, 
ki jo otroci večinoma že poznajo. Pove-
dali sta nam tudi, kako je nastala prva 
piščal iz dobe jamskega človeka. 

Nato je sledila predstavitev malo večje-
ga glasbila, in sicer saksofona. Ga. Eva 

Popovič je pokazala posamezne dele, 
potem pa ga je sestavila. Ko je bil sak-
sofon sestavljen, je nanj zaigrala znane 
pesmi, mi pa smo zraven prepevali.  

Prav tako nam je ga. Eva Zore pred-
stavila svoje glasbilo - klarinet. Najprej 
je pokazala posamezne dele, nato pa 
ga je sestavila in nanj zaigrala. 

Zapeli smo kar nekaj pesmi ob sprem-
ljavi saksofona in klarineta: Čuk se je 
oženil, Pet majhnih račk … Otroci viš-
jih oddelkov so lahko na koncu tudi 
poizkusili zaigrati na obe glasbili. Vsi 
so bili navdušeni. Gostjama smo se z 
drobno pozornostjo lepo zahvalili za 
predstavitev, v upanju, da nas še kdaj 

obiščeta in s seboj prineseta saksofon 
in klarinet. Za obisk se jima lepo zahval-
jujemo. 

Apolonija Križnik in Romana Orehovec

8. OBOGATITVENI DAN

V petek, 30. maja, nas je v vrtcu obiskal 
očka naše Špele, g. Darko Kramar. V ok-
viru predstavitve poklicev staršev nam 
je preko poučne zgodbice z naslovom 
Hišek in Brihta približal potovanje elek-
trične energije in njen pomen v našem 
vsakdanjem življenju. Zanimiva pred-
stavitev je potekala še v obliki igre z 
drobnimi žogicami, pobarvank, reševan-

ja delovnih listov pa vse do sestavljanja 
transformatorjev in »poziranja« s čela-
dami. Čas je kar prehitro minil, mi pa se 
bomo ob podarjenih slikanicah v obliki 
stripov še naprej seznanjali z zakonitost-
mi elektrike in ob prižiganju luči (najbrž) 
pomislili na pot , ki jo le-ta opravi do nas. 

  Nada Kolar in Tatjana Travner

ObISK STARšEV V VRTcu - PREdSTAVITEV POKLIcA STARšEV

Lara Novak, 8. c

Med 20. in 23. majem 2014 je v okviru 
občine Vransko potekala zbiralna akci-
ja za prebivalce pobratene občine Bi-
jeljina v Bosni in Hercegovini, ki so jih 
prizadele katastrofalne poplave.  

 Tudi člani prostovoljnega krožka smo 
priskočili na pomoč in v okviru šole or-
ganizirali zbiralno akcijo, ki je bila zelo 
uspešna. Zbrali smo precej hrane, čis-
til, higienskih pripomočkov, oblačil, 
obutve ... 

ZAHVALJUJEMO SE VSEM DELAVCEM 
ŠOLE, STARŠEM, OBČANOM IN OR-
GANIZACIJAM, KI STE DAROVALI ZA 
LJUDI V STISKI. 

Člani prostovoljnega krožka

ZAhVALA
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V petek, 23. maja, smo imeli nara-
voslovni dan na temo travnik. Najprej 
smo se pred šolo zaščitili proti klopom. 
Šli smo na Gorico na travnik. Sodelovali 
smo učenci 3. a in 3. b-razreda, ga. Polo-
na in g. Jože. 

Ko smo prišli na travnik, smo odložili 
stvari, vzeli peresnico, podlogo za se-
denje in podlago za pisanje. Travnik smo 
spoznavali s čutili. Morali smo se obrni-
ti ven iz kroga in pisati, kar je učiteljica 
govorila. Ko je bilo igrice konec, smo 
se razdelili v skupine po tri. V skupini 
sem bil z Lukom in Martinom. Dobili 
smo učni list in ga. Polona je dala na-
vodilo, da naberemo cvetlice. Nabirali 
smo tudi trave, lovili travniške živali in 
jih risali. Med vsem delom pa smo se z 
g. Jožetom igrali dve igrici. 

Na koncu smo iz travniških rastlin nare-
dili travniški koktajl. 

Filip Roter Zajec, 3. b

V petek smo šli na Gorico na travnik. 

Najprej smo šli v krog in uporabljali čuti-
la. Nato smo nabirali cvetlice, ki smo jih 
tudi nabrali. Nato smo nabirali trave in jih 
risali. Lovili smo tudi živali. Na koncu smo 
delali koktajl in odšli v šolo. Najbolj všeč 
mi je bilo, ko smo delali koktajle. 

Jure Kropec, 3. b 

V petek smo imeli naravoslovni dan. 
Odšli smo na travnik. Z nami so odšli 
g. Jože, ga. Polona in učenci 3. a-razreda. 
Ko smo prišli na travnik, smo se usedli v 
krog tako, da smo imeli hrbte v krogu in 
obraze, obrnjene iz kroga. V krogu smo 
uporabljali čutila. Potem smo se razdelili 
v skupine. Jaz sem bila v skupini z Nežo 
in Saro. Nabirale smo cvetlice. Jaz sem 
nabrala belo ivanjščico. Nato smo ime-
li delo po skupinah. Delali smo tudi 
travniške koktajle in vsi smo bili zma-
govalci. Nazadnje smo se igrali igrice. 
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali kok-
tajle. Naučila sem se, kako se imenujejo 
travniške cvetlice. 

Katja Žuntar, 3. b 

Na naravoslovnem dnevu smo sodelova-
li učenci 3. a in 3. b-razreda. Odšli smo na 
Gorico, in sicer na travnik. Na travniku 
nam je ga. Polona razdelila učne liste. 
Odšli smo nabirat različne cvetlice. Na 
liste smo napisali njihova imena in jih 
narisali. Ko smo končali z risanjem in s 
pisanjem, smo odšli iskat travniške živali. 
Nekateri so našli metulja, črička, pajke 
… Nato smo jih spustili nazaj v naravo. 
Na koncu smo se igrali različne igre, kot 
so delanje koktajlov, skupinske igre … 
Čez nekaj časa smo odšli nazaj proti šoli 
in na poti smo našli veliko gozdnih jagod. 

Nika Habjan, 3. a

TRAVNIK – NARAVOSLOVNI dAN TRETjEšOLcEV

Sezona regrata nas je prehitela, zato pa 
smo ujeli pravi čas in nabrali bezgovo 
cvetje. Po starem domačem receptu 
gospe Jadranke smo pripravili bezgov 
sirup. Potrebovali smo: 30 cvetov, 3 kg 
sladkorja, 3 l vode, 3 limone, 2 poma-
ranči in 4 dkg citronke. Vodo, cvetove in 
sladkor smo 10 minut kuhali, potem pa 
dobro ohladili in dodali ostalo. Nalili smo 
ga v steklenice in sirup je bil pripravljen. 
Seveda pa smo si pripravili tudi nekaj za 
pod zob. Cvetke bezga smo potrgali s 

stebelc in si pripravili slastne bezgove 
kupčke, kot so jih poimenovali učenci. 
Nič posebno težkega. Pripravili smo tes-
to za palačinke, le da je bilo precej gos-
to, vanj dali cvetke in jih na ponvi spekli. 
Da pa je bila sladica še okusnejša, smo si 
zraven pripravili jagodni preliv. Letošnje 
šolsko leto je bilo to naše zadnje kuhan-
je, prav gotovo pa bomo kaj slastnega 
pripravili naslednje leto. 

Maja Jerman in Mira Les

KuhARSKI KROžEK

V sredo, 21. maja, so našo šolo obiskali 
oskrbovanci iz Zavoda sv. Rafaela, sku-
paj s  svojo mentorico Sašo. Člani krož-
ka prostovoljno delo in naše mentorice 
smo jih pospremili v učilnico biologije, 
kjer nas je pozdravila gospa ravnateljica 
Majda Pikl.

Tam so nas razdelili v skupine, v kate-
rih je bilo nekaj oskrbovancev in nekaj 
prostovoljcev. Vsaka skupina je dobila 
sestavljanko, na kateri je bila fotografija 
jedi, ki smo jo v skupini pripravljali. V eni 

izmed skupin so kuhali korenčkovo juho, 
v drugi so pripravili krompir in solato, v 
tretji spekli meso in v četrti naredili ja-
godni tiramisu. 

Ko je bilo vse pripravljeno, smo skupaj 
pojedli odlično kosilo in se pogovarjali o 
prehrani nekoč in danes.  Najbolj pa nas 
je obogatilo druženje različnih generacij. 

Katja Žuna, 6. a

SKuPAj ZmOREVA VEČ
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V četrtek, 22. 5. 2014, smo se člani pros-
tovoljnega krožka, skupaj z mlajšimi 
prijateljicami iz 4. in 5. razreda ter pros-
tovoljci iz Tabora, podali na pot v Lju-
bljano, kjer smo svoje delo predstavili 
tudi drugim prostovoljnim organizaci-
jam in vsem obiskovalcem 15. festivala 
prostovoljstva. 

Na stojnici smo delili pecivo, zastavlja-
li nagradna vprašanja, delili vranice in 
pripravljali smutije iz kivija, banan in 
jabolk. Stojnico je obiskalo veliko ljudi 
in vsem, ki jih je naše delo zanimalo, 
smo jim ga z veseljem predstavili. Med 
obiskovalci stojnice je bila tudi pred-
sednica vlade Alenka Bratušek, s kate-
ro se je rokovala četrtošolka Eva. 

Prostovoljci smo si v ta namen dali nare-
diti majice. Zahvaljujemo se podjetju 

Veit Team d.o.o iz Vira pri Domžalah, 
ki nam je podarilo 20 majic, in podjetju 
Kolorado iz Šentjurja, ki nam je po zelo 
nizki ceni dalo in natisnilo na majice 
logotip našega krožka. ISKRENA HVA-
LA OBEMA DONATORJEMA IN VSEM 

MAMAM, BABICAM, TETAM, SOSE-
DAM, KI SO SPEKLE PECIVO. 

Prostovoljci 
Osnovne šole Vransko-Tabor

15. fESTIVAL PROSTOVOLjSTVA

Majsko vreme je bilo letos bolj april-
sko, ledeni možje so skrbeli, da nas je 
pošteno zeblo, vseeno pa nam letoš-
nja Zofka ni prinesla dežja in tako smo 
prvošolci lahko uživali zasluženi končni 
izlet. V živalskem vrtu smo imeli seveda 
najprej malico, potem pa voden ogled. 
Prijazni študentki sta nam prinesli iz 
terarijev živali, ki smo jih lahko opa-
zovali, tipali, poslušali, božali. Tako 
smo si pobliže ogledali kunca, grlico in 
najbolj mogočno kačo. Kraljevi piton je 
bil sicer še mlad, štel je komaj 11 let in 
meril nekaj več kot en meter, vendar 
nas je vse očaral. Nekateri smo si ga 

namestili za vrat in doživeli njegovo 
hladnost in prefinjeno gibanje, prav 
vsi pa so potipali to zanimivo luskasto 
telo. Potem smo si ogledali hranjenje 
morskega leva, ki je prav posebej priv-
lačno, saj so ga izurili, da pokaže vrsto 
zanimivih vragolij. Zna nesti žogo oskr-
bniku, skače visoko v zrak in lovi ribe, 
ki so njegova glavna malica, kot za 
šalo. Seveda smo si ogledali tudi slone, 
žirafe, zebre, tigre ... 

Veliko zabave pa so nam nudila tudi 
prekrasna igrala in zanimive zgodbe, ki 
so nameščene po ogradah in na poseb-

nih mestih. Največje veselje je, da jih 
lahko preberemo že sami, saj smo se 
celo leto pridno učili. 

Tako smo na izletu ugotovili, kako 
pomembno je znanje. 

IZLET PRVOšOLcEV V žIVALSKI VRT

22. 4. 2014 smo na naši šoli izvedli ce-
lostni naravoslovni dan na temo  Voda, 
odpadki in energija. Sodelovali so vsi 
učenci od 1. do 9. razreda Osnovne 
šole Vransko-Tabor in učenci od 4. do 
9. razreda POŠ Tabor.

Na obeh šolah so se odvijale zanimi-
ve delavnice, ki so jih pripravili učitel-
ji in tudi nekaj zunanjih sodelavcev. 
Pomagali so nam gospa Cvetka Mast-
nak Čulk, gospa Alenka Seher, Komu-
nalno podjetje Žalec ter gospod Marko 
Kranjc iz Energetike Vransko. 

V tem tednu je potekala zbiralna akcija 
starega papirja ter tudi ostalih odpad-
kov, kot so baterije, kartuše, tonerji 
in zamaški, ki jih ločeno zbiramo na 
našem šolskem ekološkem otoku. 

Prvošolci so se ukvarjali z izdelovanjem 
izdelkov iz odpadne embalaže, izdelali 
so tudi družabne igre iz zamaškov. 

V drugem razredu so se ukvarjali z 
zelišči. Ogledali in spoznali so zbirko 
zelišč, prijetno je zadišalo po metinem 
čaju z limono, naredili so regratov si-
rup in sirup iz trpotčevih listov ter sešili 
dišečo vrečko iz sivke. 

Tretješolci so reševali problem plas-
tičnih vreč in jih reciklirali. Iz njih so 
izdelali pelerine, ki bodo prišle prav za 
deževne dni. 

V četrtem razredu so izdelovali hranil-
nike iz papirja. 

Tudi stara oblačila lahko ponovno upo-
rabimo. Petošolci so iz starih oblačil 
izdelali obleke za stekleničke. 

Sedmošolci so pridno gradili hotel za 
žuželke. Zdaj so žuželke že nastanjene 
v dveh čudovitih hotelih, ki sta postav-
ljena na šolskem vrtu na Vranskem in v 
Taboru. 

Osmošolci so spoznavali pomen vode v 
našem življenju. Ogledali so si delovan-
je čistilne naprave, izdelali pa so tudi 
nekaj družabnih iger na temo voda. 

Devetošolci so naravoslovni dan 
posvetili energiji. Odšli so v Energetiko 
Vransko, kjer so spoznali različne vrste 
energije in peč na biomaso. Izdelovali 
so družabne igre na temo obnovljivi 
viri energije, nekateri so se poskušali v 
izdelovanju stripov. 

Zbrali smo nekaj zapisov učencev ter 
fotografij tega dne. 

Prvošolci smo naredili igro spomin, ži-
vali s pokrovčki, Maša je naredila me-
tulja, v skupini smo naredili metulja in 
zmaja. Najbolj jim je bilo všeč to, da so 
delali skupaj, lepili plastične pokrovčke 
in niso imeli pouka. 

Drugošolcem je bilo všeč, ko jim je 

Ob SVETOVNEm dNEVu ZEmLjE SmO ZAZNAmOVALI EKOdAN
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gospa Cvetka, biologinja, predstavila 
veliko zdravilnih rastlin: ognjič, bezeg, 
meliso, meto, sivko, citronko, ožepek, 
rman, kamilico, šipek, regrat itd. Naj-
bolj mi je bila všeč citronka. 

Odšli smo na šolski vrt, kjer smo po-
sadili nekaj zdravilnih zelišč, kasneje 
pa smo se odpravili na bližnji travnik. 
Videli smo veliko zdravilnih rastlin. Tam 
smo nabrali ozkolistni trpotec in regra-
tove cvetove. Ko zdravilne rastline in 
cvetice posušimo, jih lahko uporabimo 
za čaj ali kakšne druge pripravke. 

Iz poprove mete in melise sta nam 
učiteljici skuhali čaj. Potem smo začeli 
delati trpotčev sirup in sirup iz regra-
tovih cvetov. Sirup smo dali na okensko 
polico, kjer mora ostati štiri tedne. Na-
zadnje smo naredili še dišeče vrečke, v 
katere smo dali sivko. 

Najlepše mi je bilo, ko smo piskali na 
travo. 

Tretješolci smo se igrali igrico Ugani, 
kaj. Pogovarjali smo se o podnebnih 
spremembah in o tem, da sta vsako 
leto poletje in zima toplejša. Razdeli-
li smo se v dve skupini. Prva skupina 
je izdelovala prstane in ogrlice, dru-
ga pa pelerine. Ko smo obrisali kroje 
na plastične vrečke, smo jih morali še 
izrezati. Nekaterim je bilo delo težje, 
drugim pa lažje. Nato nam je učiteljica 
vse dele dežnega plašča zlikala. Da se 
plastika ni stopila, je na dele, ki jih je 
zlepila skupaj, položila prosojni papir. 
Ko smo bili v obeh skupinah gotovi, 
smo se zamenjali. Po delu v skupinah 
smo gledali posnetke. Prvi posnetek je 
govoril o medvedku, ki bo kmalu ostal 
brez svojega doma, drugi pa o tem, 
kako ločujejo plastenke in pločevinke. 
Nato smo brali članke. Bral sem članek 
o plastičnih obročih. Naučil sem se, 
da preden vržemo plastične obroče v 
koš, jih prerežemo, da se živali v njih ne 
morejo ujeti. Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo izdelovali obeske in ogrlice. 

Četrtošolci smo prve tri ure izdelovali 
hranilnike v obliki hišice. Izdelovali smo 
jih po načrtu. Za to smo potrebovali: 
svinčnik, olfa nož, valovito lepenko, 
lepilo, škarje … Izdelava je bila kar 
zahtevna, saj smo morali hranilnike 
večkrat popraviti in smo potrebovali 
veliko pomoči. Četrto uro smo s sošol-
ci barvali z akrilnimi barvami lesene 
ploščice. Izbral sem si modro barvo in 
z njo pobarval nekaj ploščic. Pri delu 
smo morali paziti, da se ne umažemo. 
Ta dan je bil tudi dan Zemlje. Bilo mi 
je zelo všeč. Upam, da se bo ta dan še 
kdaj ponovil. 

Petošolci smo delali peresnice in 
izolatorje za plastenke. Ko smo dobili 
seznam, kaj moramo prinesti v šolo, 
sem se malo stresla, saj mi šivanje 
ne gre preveč dobro od rok. Ko sem 
izdelovala peresnico iz blaga, me je 
najbolj mučilo rezanje kavbojk. Ampak 
splačalo se je, saj so bile nekatere prav 
mojstrsko narejene. Nekateri smo na-
redili etuije za telefon. Težava je bila, 
ker telefonov nismo imeli s seboj in 
nismo poznali pravih dimenzij. No, moj 
ovitek je bil premajhen, ampak dovolj 
velik za moje poker karte. Nato smo 
naredili še izolator za plastenko. Poču-
tila sem se super in spoznala, da mi gre 
šivanje kar dobro od rok. 

Sedmošolci smo na ekodnevu naredi-
li hotele za žuželke. Vsak je od doma 
prinesel nekaj materiala: zemljo, sla-
mo, lubje, travo, veje, storže, deske … 
Gospod hišnik nam je naredil ogrodje 
za večji hotel, za manjšega pa smo na-
redili ogrodje sami v šoli. Okvirčke smo 
napolnili z materiali, ki smo jih prinesli. 
Naredili smo tudi napis, ki smo ga vžga-
li v les. Zdaj oba hotela s petimi zvez-
dicami stojita na našem šolskem vrtu 
in žuželkam ponujata dom. Bili pa smo 
presenečeni, da smo za izdelavo po-
trebovali celih pet šolskih ur, saj smo 
bili na začetku prepričani, da bomo 
hotela končali že v eni oziroma največ 
v dveh urah. Pa vendar – če smo želeli 
okvirčke napolniti natančno, smo mo-
rali poskusiti več možnosti. In ker več 
glav več ve, nam je s skupnimi močmi 
uspelo. 

Radi bi se zahvalili gospodu hišniku, 
gospodu Primožu in Branetu ter gospe 
Tini, Barbari in Zlatki za vso nudeno po-
moč. 

Učenci so bili nad tem, kako je hotel 
izpadel oz. bil narejen, navdušeni. 

Osmošolci obeh šol smo se razdelili v 
dve skupini. Učenci prve skupine smo 
odšli na ogled čistilne naprave. Tam so 
nas pričakali učenci s taborske šole ter 
vodič. Odpeljal nas je do naprave. Imel 
je zelo kratko predstavitev, a smo se 
veliko naučili. 

Ko smo prišli v šolo, smo imeli malico 
in odmor. Po odmoru smo se zbrali v 
glasbeno-matematični učilnici, kjer nas 
je pričakala gospa biologinja. Predava-
la nam je o vodi in pomembnosti vode 
v vsakdanjem življenju. Povedala nam 
je, da vode zelo primanjkuje in da nam 
je bo zmanjkalo, če ne bomo ukrepali. 
Predstavila nam je tudi značilnosti 
voda v drugih državah. Predstavitev je 
bila dokaj zanimiva. Vmes nas je maj-

čkeno stresel potres. Ko se je pred-
stavitev končala, smo odšli v matični 
učilnici, učenci 8. c-razreda pa s kombi-
jem v Tabor. 

Pričeli smo z izdelovanjem malih čis-
tilnih naprav. Najboljšo v naši skupini 
je izdelal Jan Pečovnik. Ustvarjali smo 
tudi zanimive družabne igre, ki smo jih 
potem tudi igrali. Tako se je naš ekodan 
končal na zelo zanimiv način.   

Devetošolci smo letos na dan Zem-
lje izvedeli nekaj novega o energiji in 
njenem vplivu na okolje. V okviru nar-
avoslovnega dneva smo se udeležili 
delavnice na temo energija v Ener-
getiki Vransko in si nato še ogledali, 
kako v podjetju pridobivajo energijo 
za ogrevanje iz obnovljivih virov. Svoja 
doživetja smo strnili takole: 

Ob naravoslovnem dnevu o energiji in 
okolju smo obiskali Energetiko Vran-
sko, kjer nas je sprejel g. Marko Kranjc. 
Najprej smo si ogledali predstavitev o 
energiji in okolju. Izvedeli smo, za ko-
liko let nam še ostaja fosilnih goriv, 
nafte in premoga. Povedal nam je tudi, 
kako varčevati z energijo, in predstavil 
vse vrste obnovljivih in neobnovljivih 
virov. Pokazal nam je, kako izračunati 
ogljični odtis in koliko emisij izpustimo 
v okolje. Po končani predstavitvi nam 
je razkazal stavbo in pokazal kurilnico, 
kjer nas je poučil o različnih metodah 
kurjenja in razložil, kako se toplota 
pretvarja v energijo. Odpravili smo se 
ven, kjer smo si ogledali skladišče se-
kancev. Naravoslovni dan mi je bil zelo 
všeč, saj sem se naučil varčevati z ener-
gijo in kako onesnažujemo okolje. Za 
konec naravoslovnega dneva so učen-
ci izdelali še okolju prijazne družabne 
igre, ki igralce opozarjajo na pravilno in 
varčno rabo energije. 

Več utrinkov z ekodneva pa si lahko 
ogledate v filmu na spletni strani šole.
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IZ žIVLjENjA dRušTEV

Literarno društvo LIvRA Vransko je v 
nedeljo, 15. junija, v Kulturnem domu 
Vransko priredilo letni koncert, ki so 
ga poimenovali Poletno potovanje od 
pesmi do ljubezni. S prireditvijo se je 
društvo priključilo k projektu Javne-
ga sklada RS za kulturne dejavnosti 
in Zveze kulturnih društev Slovenije, 

ki sta v tednu od 15. 6. do 22. 6. prvič 
organizirala Teden ljubiteljske kulture v 
Sloveniji. 

Literarno društvo LIvRA v svojih vrstah 
združuje tri sekcije: odraslo gledališko 
skupino, otroško gledališko skupino 
Mali oder in Mešani pevski zbor LIvRA. 

Zadnje leto so bili najbolj aktivni pev-
ci, zato so na prireditvi odigrali glavno 
vlogo. Kot solisti so se predstavili 
zborovodkinja Katja Florjančič, Rok Je-
vnišek in Denis Oštir, ki je hkrati odigral 
spremljavo na klavirju. Prireditev sta 
povezovali Manca Semprimožnik in 
Amalia Felicijan. 

Od PESmI dO LjubEZNI

Pevci Mešanega pevskega zbora 
Vransko smo letos odšli na intenzivne 
pevske vaje. Pesmi, ki smo jih pridno 
vadili od začetka leta, je bilo potreb-
no še izpiliti, tako da smo bili priprav-
ljeni za nastope, ki so sledili. Zbor se 
je letos poleg rednega prepevanja pri 
sv. mašah in na drugih prireditvah, 

udeležil še medobčinske revije zbo-
rov v Žalcu, domače pevske revije ob 
občinskem prazniku, Oktet sv. Mihaela
pa je prepeval na  srečanju malih 
vokalnih skupin na Polzeli. 

Rafael Novak

INTENZIVNE PEVSKE VAJE

Pomlad je razgibala tudi gasilce vete-
rane občinskega poveljstva Vransko, ki 
delujejo pod imenom Požarna obram-
ba Vransko. Najprej so veterani opravili 
kompletno obnovo lesenih sani snem-
ljive, skoraj 130 let stare dvokolne 
ročne brizgalne na konjsko vprego, 
izdelek nekdanje zelo znane livarne SA-
MASSA iz Ljubljane. Hrastov les, ki ga 
je tudi obdelal in sestavil v izvirni stari 
izdelavi, je podaril vetaran PGD Loči-
ca pri Vranskem tovariš Stane Drolc, 
pri obdelavi pa mu je pomagal s stro-
jno obdelavo gospod Mihevc, po do-

mače »Jurca« iz Brodov. Obema se za 
opravljeno delo in vložen čas iskreno 
zahvaljujemo. Vendar to ni bilo vse. Na 
dvorišču  »Knežarjeve  domačije« so 
obnovili, prebarvali in “našminkali” ce-
lotno brizgalno. Tu je seveda bil glavni 
- večni mladenič in gasilec Lutko.

Takoj, ko je bila brizgalna pripravljena, 
so veterani pričeli z vajami in že 7. juni-
ja uspešno nastopili na prvi tekmi za 
pokal Savinjsko-Šaleške regije, ki jo je v 
lepem in vročem vremenu organiziralo 
Prostovoljno gasilsko društvo Kaplja 
vas. 

Veterani našega občinskega poveljstva 
niso mogli iz svoje kože. Mokro vajo s 
staro ročno brizgalno so izvedli hitro in 
brezhibno ter tako prvič zmagali pred 
veterani iz Prostovoljnega gasilskega 
društva  Letuš, ki so prepričljivo osvojili 
drugo mesto, tretje mesto pa so osvoji-
li veterani iz Prostovoljnega  gasilskega 
društva Braslovče. 

Tudi letošnje poletje bo za gasilce ve-
terane, ki delujejo v Požarni brambi 
Vransko, zelo zanimivo in polno nape-
tosti, ki jo bo najbolj občutil, kot naval 
adrenalina, desetar in duša tekmo-
valne ekipe Lutko. 

Veterani se bodo potrudili in poskušali  
popestriti eno popoldne letošnjega po-
letja na Vranskem s tem, ko bodo poskr-
beli, da bo v soboto, 26. julija 2014, ob 
17. uri za Športno dvorano Vransko za-
nimivo in polno adrenalina. Takrat bo 
namreč potekalo tekmovanje s starimi 
ročnimi in motornimi brizgalnami za 
pokal OP Vransko, ki šteje tudi za toč-
kovanje za prehodni pokal tekmovanja 
s starimi motornimi in ročnimi brizgal-
nami Savinjsko-Šaleške regije. Vsem 
ljubiteljem stare gasilske tehnike in 
opreme pa bodo dan polepšale zani-
mive avtentične uniforme in motorna 
ter ročna gasilska tehnika, stara vsaj 60 
let. Obiščite nas, ne bo vam žal.   

 VETERANI POžARNE bRAmbE VRANSKO NE mIRujEjO      

Konjičkove delavnice  
na Ekološki kmetiji Pr' Jerin 
Vabimo na petdnevne delavnice jahanja, zabave, druženja na Ekološki kmetiji Pr'Jerin na Jeronimu.  
Termini so:  
 8.-11. 7. 
 21.-25. 7. 
 4.-8. 8. 
 11.-15. 8. 
V primeru,  prijave desetih otrok na dodatni termin, bo ta 18. 8.-22. 8. 

Potekale bodo od 9.00 do 15.00. 
Cena: 45 € za pet dni 
Več informacij na strani www.ekofelicijan.net ali na št.: 031-709-563 (Jerca Felicijan) 
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Na nedeljo Svete Trojice so se pri sveti 
maši v farni cerkvi sv. Mihaela na Vran-
skem zbrali zakonci jubilanti. Zbralo se 
je 28 parov, ki v letošnjem letu praznu-
jejo od 5 do 55 let skupnega življenja. 
Pri sv. maši jih je nagovoril domači žup-
nik Jože Turinek, ki je poudaril, kako 
zelo je pomembno, da zakonci v svoje 
življenje vključijo Sveto Trojico in da 
so tudi dober zgled mlajšim. Otroci, ki 
so sad zakonske ljubezni, so s svojim 
petjem obogatili sv. mašo.  Po maši 
je sledilo še družabno srečanje pred 
cerkvijo. 

Rafael Novak

ZAKONcI jubILANTI

Letošnji oratorij v župniji 
Vransko odpira svoja vrata 
za vsakogar, ki bi želel z nami 
preživeti čudovite počitniške 
dni. Potekal bo od 28. julija do 
2. avgusta v OŠ Vransko. 

Priložena je prijavnica, ki jo je 
potrebno izpolnjeno oddati do 
nedelje, 20. julija, domačemu 
župniku gospodu Jožetu v 
župnišču Vransko, katehistinji 
Katji Pečovnik (031 227 694) ali 
voditeljici oratorija Mateji No-
vak (051 262 485).

ORATORIj VRANSKO 2014 VAbI

IZ žIVLjENjA žuPNIjE

Kot vsako leto v maju smo se tudi letos šmarničani iz Pre-
kope zbrali pri Vrbanovi kapeli, da počastimo Marijo. Pose-
bej smo bili ponosni starejši, ker so k šmarnicam radi priha-
jali otroci, tudi birmanci in prvoobhajanci, in z veseljem brali 
ter molili. Hitro je minil maj in s tem čas našega druženja. 
Obljubili smo, da se prihodnje leto spet srečamo. 

Anica Jagodič

ŠMARNICE PRI VRBANOVI KAPELI V PREKOPI

V soboto, 24. maja, je župnijska Karitas organizirala 
romanje na Brezje. Letos je bilo še posebej slovesno, 
saj je Marijino svetišče praznovalo dvestoletnico MI-
LOSTNE PODOBE MARIJE POMAGAJ. 

Romanje je namenjeno starejšim, smo pa veseli, da se  
na romanju vsako leto svojim babicam in dedkom prid-
ružijo njihovi vnučki. Vedno se nam  pridruži tudi nekaj 
oskrbovancev Našega  doma. Letos je bila med njimi 
tudi 93-letna  težko pokretna Marija Ocvirk. Izpolnili 
smo njeno veliko željo. Najtežje je bilo vstopiti in izsto-
piti iz avtobusa, kar za težko pokretno osebo predstav-
lja skoraj nepremagljivo oviro. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili našemu šoferju, 
gospodu Iveku, za nesebično pomoč. Z gospo Marijo na 
invalidskem vozičku sva se karitasovki kar peš odpravi-
li po Brezju naokrog do gostišča, kjer nam vsako leto 
pripravijo okusno kosilo. Na poti so se nama pridružili 
še mladi skavti. Gospa Marija se nam je prisrčno zahval-
ila za lepo preživet dan in za to, da je lahko še enkrat 

poromala  k Mariji. Mi smo obljubili, da se čez eno leto 
ob tem času spet srečamo pri materi vseh Slovencev, 
brezjanski MARIJI POMAGAJ. 

 Anica Jagodič 

ROMANJE NA BREZJE
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KNjIžNIČNA STRAN

Skladno s Programom dela za leto 2014, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vas obveščamo, da bodo Občinske 
knjižnice Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko julija in avgusta zaprte ob sobotah, Občinska knjižnica Žalec pa bo 
julija in avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob sobotah. 

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, upo-
raba elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova 
www.zal.sik.si. 

  Želimo prijetne počitnice in obilo zanimivega poletnega branja. 

NE SPREGLEJTE!

 

 
 

Pravljična ura MINI GRE NA POČITNICE 

Na zadnji predpočitniški pravljični uri smo se spoznali z Mini in 
njeno družino, ki se je odpravila na oddih na morje. Različna 
pričakovanja, želje in potrebe vseh članov družine so počitnice 
spremenile v kup nepričakovanih dogodivščin in zapletov. A 
konec je bil srečen, kot se za pravljico spodobi. 

Po zgodbici smo poletno vzdušje pričarali z izdelovanjem ljubkih 
kitov. 

uTRINKI Z NAšIh PRIREdITEV  

Za odrasle:
• Riley, L.: Hiša orhidej 
• James, E.: Polnočni užitki 
• Shannon, S.: Sanjačka 
• Dare, T.: Sedem dni pregreh 
• Fiorato, M.: Beneško naročilo 
• Deveraux, J.: Neznanec v mesečini 
• Moriarty, L.: Moževa skrivnost 
• McFadyen, C.: Zapuščeni 
• George, N.: Svetloba v Provansi 
• Malpas, J. E.: Ta moški; Tvoja za vedno 
• Montefiore, S. S.: Stalin 
• Kershaw, I.: Hitler 
• Miklavčič, M.: Ogenj, rit in kače niso za igrače 
• Foley, G.: Noč greha 
• Alexander, V.: Poročna kupčija 
• Billingham, M.: Boječka 
• Novak, F.: Po sončnih obronkih Slovenije 

 Za otroke:
• Rippin, S.: Brina Brihta 
• Lincoln, P.: Super Nik znova razred zase 
• Kinney, J.: Robi je car 
• Kinney, J.:  Kaplja čez rob 
• Kinney, J.: Kruta resnica 
• Joyce, M.: Princeskina čarobna obleka 
• Joyce, M.: Vilinska čarobna krila 
• Neubauer, N.: Dinozavri 
• Gaiman, N.: Kaj pa mleko? 
• Zabava na kmetiji 
• Zabava v divjini 
• Bucik, N. in dr.: Kukujev slikovni slovar 
• Peršolja, P.:  Hiša iz besed 
• Peršolja, P.:  Tata zmaj 

KNjIžNE NOVOSTI 

DRAGI OTROCI, MED POČITNICAMI ZA VAS PRIPRAVLJAMO nagradne uganke! 
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Društvo upokojencev Vransko vabi  
vse upokojenke in upokojence  

na piknik 
v soboto, 2. avgusta 2014, ob 11. uri  

v prostorih Gasilskega doma Vransko. 
  

Člani društva, udeležite se piknika, 
da si polepšamo dan v prijetnem druženju. 

 

Slovenska demokratska stranka vedno znova dokazuje, da lahko s konkretnimi rešitvami, zavzetimi in 
sposobnimi ljudmi ter vizijo Slovenijo popelje na pravo pot. Tudi tokrat je SDS edina stranka, ki je 
predstavila jasen in konkreten program za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta.  

Kandidat za poslanca v 5. volilni enoti v 5. volilnem okraju je ROBERT ČEHOVIN z  naslednjim 
programom: 

- Tretja razvojna OS je prioriteta Savinjske doline in prav tako širše regije, 
-  več pristojnosti občinam in STOP birokraciji in novim davkom, 
- z boljšo strokovno podporo pospešiti koriščenje evropskih sredstev, 
- za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta za vse generacije, 
- urediti povodje Savinjske doline in preprečiti poplave, 
- vedno prisluhniti ljudem v lokalnem volilnem okolju; 

 

Prvi korak k uresničitvi naštetih ciljev bomo naredili v nedeljo, 13. julija. Kot pravi rek: »Slabe politike 
izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volišča«. Udeležite se volitev, glasujte za SDS in dajte priložnost 
upanju, da Slovenija postane bolj svobodna, demokratična in pravična domovina za vse. ENOTNI 
ZMAGUJEMO. 

 

 

 

 

Slovenska demokratska stranka vedno znova dokazuje, da lahko s konkretnimi rešitvami, zavzetimi in 
sposobnimi ljudmi ter vizijo Slovenijo popelje na pravo pot. Tudi tokrat je SDS edina stranka, ki je 
predstavila jasen in konkreten program za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta.  

Kandidat za poslanca v 5. volilni enoti v 5. volilnem okraju je ROBERT ČEHOVIN z  naslednjim 
programom: 

- Tretja razvojna OS je prioriteta Savinjske doline in prav tako širše regije, 
-  več pristojnosti občinam in STOP birokraciji in novim davkom, 
- z boljšo strokovno podporo pospešiti koriščenje evropskih sredstev, 
- za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta za vse generacije, 
- urediti povodje Savinjske doline in preprečiti poplave, 
- vedno prisluhniti ljudem v lokalnem volilnem okolju; 

 

Prvi korak k uresničitvi naštetih ciljev bomo naredili v nedeljo, 13. julija. Kot pravi rek: »Slabe politike 
izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volišča«. Udeležite se volitev, glasujte za SDS in dajte priložnost 
upanju, da Slovenija postane bolj svobodna, demokratična in pravična domovina za vse. ENOTNI 
ZMAGUJEMO. 
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 Vsem tistim, ki se boste ali se že 
ukvarjate z osebnim dopolnilnim 
delom ali kratkotrajnim delom, 
sporočamo, da je Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja na 
črno prinesel novosti na tem po-
dročju. 

Kaj je opravljanje kratkotrajnega 
dela? 

Namen Zakona o preprečevanju 
zaposlovanja in dela na črno, ki 
določa kratkotrajno delo, je, da lah-
ko zakonec, otroci in starši lastnika 
oziroma solastnika družbe, ustano-
vitelja zavoda oziroma samostojne-
ga podjetnika z največ 10 zaposleni-
mi, v primerih izredno povečanega 
obsega dela pri naštetih delodajal-
cih opravljajo kratkotrajno delo 
– neke vrste pomoč, za katero ne 
prejemajo plačila. Vendar pa je tre-
ba opravljanje kratkotrajnega dela 
pred začetkom dela prijaviti pri 
krajevno pristojni upravni enoti. 
Od 18. avgusta 2014 te prijave pri 
upravni enoti ne bo več, boste pa 
morali delodajalci voditi dnevno 
evidenco o opravljenem kratkotraj-
nem delu in jo predložiti ob začet-
ku in zaključku v podpis osebi, ki 
bo opravljala kratkotrajno delo. 
Evidenco boste morali delodajalci 
hraniti še dve leti po prenehanju 
opravljanja kratkotrajnega dela. 

Pomembna novost je, da se je 
razširil nabor oseb, ki lahko oprav-
ljajo kratkotrajno delo. Mednje 
sodijo: 

• zakonec ali zunajzakonski part-
ner ali partner v registrirani is-
tospolni skupnosti lastnika ali 
solastnika mikrodružbe, zavo-
da ali samozaposlene osebe; 

• zakonec ali zunajzakonski part-
ner ali partner v registrirani 

istospolni skupnosti enega od 
staršev lastnika ali solastni-
ka mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe; 

• oseba, s katero je lastnik ali so-
lastnik mikrodružbe ali zavoda 
ali samozaposlene osebe v so-
rodu v ravni vrsti do prvega ko-
lena (to so starši in otroci); 

• starši in otroci zakonca ali zu-
najzakonskega partnerja ali 
partnerja v registrirani istospol-
ni skupnosti lastnika ali solast-
nika mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe. 

Dela se bodo lahko opravljala naj-
več 40 ur tedensko. 

Kaj je osebno dopolnilno delo?   

Osebno dopolnilno delo je pomoč v 
gospodinjstvu, njim podobna dela 
ali druga manjša dela. Dela se ne 
smejo opravljati za pravno osebo, 
tuj pravni subjekt ali samozaposle-
no osebo. V teh primerih bo moral 
vrednotnico kupiti naročnik dela. 

Za osebno dopolnilno delo se šteje 
tudi, kadar posameznik sam izdelu-
je izdelke domače in umetnostne 
obrti ter druge izdelke na domu, 
pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih, in jih 
prodaja ali kadar nabira in proda-
ja gozdne sadeže in zelišča. V teh 
primerih bo vrednotnico kupil izva-
jalec dela. 

Vsi tisti, ki boste opravljali osebno 
dopolnilno delo po 1. januarju 2015, 
ste dolžni: 

• da se pred pričetkom oprav- 
ljanja dela prijavite pri AJPES-u 
(prek spletnega portala) ali 
osebno na pristojni upravni 
enoti, kjer imate prijavljeno 
stalno prebivališče; 

• da boste opravljali dela za ose-
bo, ki ima vrednotnico na vaše 
ime (oz. ima vrednotnico pri 
sebi); 

• da vaš prihodek v posameznem 
polletju koledarskega leta ne 
bo presegal treh povprečnih 
mesečnih neto plač v RS v 
preteklem koledarskem letu; 

• do 10. v mesecu po preteku 
polletnega obdobja poročati 
DURS o doseženem prihodku. 

Vrednotnico boste pridobili na 
upravni enoti, na osnovi vložitve 
zahtevka preko e-uprave ali oseb-
no. Veljala bo za koledarski mesec. 

Osebe, ki imate na dan uveljavitve 
tega zakona priglašeno osebno 
dopolnilno delo, se boste morale 
ponovno priglasiti za opravljanje 
tega dela do konca junija 2015. 

Vsi tisti, ki boste opravljali svoje 
delo oziroma dejavnosti brez vpisa/
priglasitve, kot določa zakonodaja, 
se šteje, da delo opravljate na črno, 
za kar ste lahko sankcionirani. 

Hkrati pripominjamo še, da za delo 
ali zaposlovanje na črno ne šteje 
oziroma je dovoljena brezplačna 
pomoč na kmetijah, planinah in 
skupnih pašnikih ob sezonskih koni-
cah. Prav tako tudi sosedska po-
moč, ki se oz. se bo lahko izvajala 
med bližnjimi sosedi in brez plačila. 
Sem sodi tudi sorodstvena pomoč, 
to je brezplačna pomoč zakoncu 
oz. partnerju in sorodnikom v ravni 
vrsti ali stranski vrsti do vštetega 
tretjega kolena (to so stari starši, 
starši, otroci, vnuki, pravnuki, brat-
je, sestre, nečaki/nečakinje, strici/
tete) in v svaštvu do vštetega dru-
gega kolena (to so tasti/tašče, zeti/
snahe, očimi/mačehe ter pastorki/
pastorke). 

 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

NOVOSTI NA POdROČju OSEbNEGA dOPOLNILNEGA dELA 
IN KRATKOTRAJNEGA DELA

POSLOVILI SO SE
V maju in juniju so se na vranskem pokopališču od nas poslovili: 

Ljudmila Resnik (1941-2014) 
Branko Paul (1957-2014) 

Kunigunda Felicijan (1930-2014) 
Marija Dolinšek (1919-2014) 
Ivana Grabnar (1919-2014)
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1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko. 
Ciljna skupina javnega razpisa so: 
1. OŠ Vransko-Tabor; 
2. športna društva in klubi za otroke in mladino, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
3. športna društva in klubi za odrasle, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo; 
5. društva in klubi izven občine; 
6. drugi uporabniki. 
  
2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Športna dvorana se uporablja za naslednje namene: 
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska športna 
tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh; 
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev; 
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin; 
5. športno vadbo društev in klubov izven občine; 
6. prireditve občine Vransko; 
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavnoglasbene prireditve 
in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko in z njim sklene pogodbo o najemu in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oz. jo 
priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom. 
  
3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport (www.zkts-vran-
sko.si) in v Občinskem informatorju. 
  
4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 

Rok za oddajo prijav je od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2014 do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Zavod za kul-
turo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni 
razpis za dodelitev termina uporabe površin v Športni dvorani Vransko v novem šolskem letu 2014/2015« z navedbo 
naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 
  
5. DATUM ODPIRANJA VLOG 
  
Odpiranje vlog bo 1. 8. 2014 v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 
  
6. IZID JAVNEGA RAZPISA 
  
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 30 dneh po datumu, ki je določen za predložitev vlog. 
  
7. INFORMACIJE 
  
Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani vlagatelji vsak delavnik v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko ter na spletni strani zavoda (www.zkts-vransko.si). Vse dodatne informacije lahko dobijo vlagatelji v 
pisarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko. 
  
INFORMACIJE: 
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
VRANSKO 134 
3305 VRANSKO 
TEL.: 041 238 749 ali 03 703 12 10 
zkts.vransko@gmail.com, www.zkts-vransko.si 

jAVNI RAZPIS ZA dOdELITEV TERmINA uPORAbE POVRšIN 
V šPORTNI dVORANI VRANSKO V NOVEm šOLSKEm LETu 2014/2015
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1.  REGIJSKE KMEČKE IGRE
KJE: Cukalova žaga, Ojstriška vas, 3304 Tabor
KDAJ: 22. 6. 2014, 13.00-22.00
ORGANIZATOR: Društvo podeželske mladine Tabor, 031 437 715

2.  PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
KJE: Mežnarjeva domačija, Grajska vas 62, 3304 Tabor
KDAJ: 25. 6. 2014 ob 10.00
ORGANIZATOR: Turistično društvo Tabor,  031 705 469 

3. GONGI ZA SLOVENIJO NA KRVAVICI
KJE: Krvavica, Zajčeva koča, Loke 43, 3304 Tabor
KDAJ: 25. 6. 2014 ob 18.00
ORGANIZATOR: Center za celostni razvoj Humanu
POVEZAVA: http://www.humanu.eu/events/gongi-za-slovenijo/ 

4.  KOLESARJENJE PO OBČINAH SSD
KJE: Dom krajanov Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor
KDAJ: 29. 6. 2014 ob 9.00
ORGANIZATOR: Športno društvo Partizan Tabor, 041 710 372

5. ZAJČEVI DNEVI IN KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP
ZAJČEVI DNEVI:
KJE: Zajčeva koča, Loke 43, 3304 Tabor
KDAJ: 5. 7. 2014 ob 13.00 do 20.00
            6. 7. 2014 ob   8.00 do 18.00

KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP:
KJE: travnik pri Šnep
KDAJ:  5. 7. 2014 ob 16.00
ORGANIZATOR: Planinsko društvo Tabor, 031 604 429
Društvo žena in deklet občine Tabor in Lovska družina Tabor

6. PRIKAZ TOČENJA MEDU
KJE: čebelnjak Darka Nemivška, Miklavž 2, 3304 Tabor
KDAJ: 12. 7. 2014 ob 13.00
ORGANIZATOR: Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533

7.  KMEČKA TRŽNICA
KJE: parkirišče župnijske stavbe, Tabor 16, 3304 Tabor
KDAJ: 27. 7. 2014 ob 8.00
ORGANIZATOR: Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533

 8.  LOVSKO STRELSKO TEKMOVANJE
KJE: Lovska koča, Miklavž 31 a, 3304 Tabor
KDAJ: 3. 8. 2014 ob 09.00
ORGANIZATOR: Lovska družina Tabor, 031 524 111

9. KMEČKA TRŽNICA
KJE: parkirišče župnijske stavbe, Tabor 16, 3304 Tabor
KDAJ: 31. 8. 2014 ob 8.00
ORGANIZATOR: Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533

PRIREDITVE v občini TABOR 
v JULIJU in AVGUSTU 2014

NAPOVEdNIK dOGOdKOV - juNIj 2014

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
5. 7.

20.00
Vranski poletni večeri

VOKALNA SKUPINA INGENIUM
cerkev sv. Marije 

Magdalene na Ločici ZKTŠ Vransko

5. 7. 
9.00-18.00 CUPRA DAN AMZS Center varne vožnje 

Čeplje Poslovni mediji

7. 7.-6. 8.
9.00-12.00

vsak torek in četrtek
TELOVAJČKOVE DEJAVNOSTI 

V ŠPORTNI DVORANI
Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

8. 7. 
8.00

TELOVAJČKOV POČITNIŠKI POHOD
na Jakov dol

izpred Športne dvorane 
Vransko ZKTŠ Vransko

12. 7.
20.00

Vranski poletni večeri
SABINA MAGAJNE BOGOLIN, rog

JOŽE BOGOLIN, tolkala

cerkev sv. Martina 
v Šmartnem/Podvrh ZKTŠ Vransko

22. 7. 
9.00 ISKANJE TELOVAJČKOVEGA ZAKLADA pri Športni dvorani Vransko ZKTŠ Vransko

24. 7.
8.00

TELOVAJČKOV POČITNIŠKI POHOD 
v neznano

izpred Športne dvorane 
Vransko ZKTŠ Vransko

26. 7.
17.00

V. TRADICIONALNO TEKMOVANJE 
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI 

BRIZGALNAMI
pri Športni dvorani Vransko PGD Vransko

28. 7.-2. 8.
9.00-15.30 ORATORIJ VRANSKO OŠ Vransko-Tabor Župnija Vransko

5. 8.
9.00 TELOVAJČKOV POLIGON Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

18. 8.-22. 8.
8.00-15.00

POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA 
OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR OŠ Vransko-Tabor OŠ Vransko-Tabor

23. 8.-24. 8.
9.00-18.00

DRŽAVNO PRVENSTVO: 
MINIMOTO, SKUTER, STARODOBNIKI

AMZS Center varne vožnje 
Čeplje AMZS

25. 8.-29. 8.
8.00-15.00

POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA 
OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR OŠ Vransko-Tabor OŠ Vransko-Tabor

30. 8. 
20.00

Vranski poletni večeri
NEJC KUHAR, kitara

cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata v Stopniku ZKTŠ VRANSKO




