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Naslednja številka izide 30. 9. 2014. 

Prispevke zbiramo do 15. 9. 2014 preko platforme mojaobcina.si.

PISMA BRALCEV
Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o 
medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše 
prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko 
avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. 

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si
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PISMA BRALCEV

»Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči, tisti, ki mu je bilo dobro delo storjeno, naj pripo-
veduje.« 

(Seneka) 

Spodobi se, ne glede, da skušamo posamezne grenke trenutke življenja čim prej 
pozabiti, da se javno zahvalim gospodu Maroltu in gospodu Lipovšku za hitro in 
nesebično pomoč pri reševanju moje hčere iz pasjega primeža pred našim vrtcem 
Vransko. 

Težko je opisati grozljive občutke strahu in nemoči, ko ne moreš zaščititi lastne 
hčere pred pobesnelim psom. A grozljive občutke postopoma preplavlja občutek 
hvaležnosti in zaupanja v dobroto ljudi, zlasti gospoda Marolta in gospoda Lipovška, 
ki v sebi nosita nesebičnost, dobroto, občutek za pomoč ljudem v stiski, ne glede na 
lastno izpostavljenost nevarnosti. Hvala vama, negujta ta občutek za soljudi, le tako 
bo naše življenje prijetnejše in složnejše. 

Kot mamica si želim, da ostalim staršem nikdar ne bi bilo potrebno izkusiti podobne, 
grozljive situacije napada spuščenega psa na lastnega otroka, zato apeliram na last-
nike psov, ravnajte odgovorno in preprečite nenadzorovano gibanje psov, morda se 
podobne grozljive situacije lahko končajo še grozljiveje. 

Še enkrat hvala gospodu Maroltu in gospodu Lipovšku za nesebično pomoč. 

Mateja Pečovnik

ZAHVALA
Spoštovani!

Želim se vam iskreno zahvaliti za vsak vaš 
glas. 

Posebnost proporcionalnega volilnega 
sistema je ta, da ima največje možnosti za 
izvolitev tisti kandidat, ki najbolj preseže 
rezultat svoje stranke. Tudi letos sem v 5. 
volilni enoti dosegel najboljši rezultat med 
kandidati Nove Slovenije, kar bi bilo dovolj 
za izvolitev, če bi NSi dobila poslanca iz 
naše 5. volilne enote. Če bi stranka dobila 
dva mandata več, bi bil zagotovo izvoljen 
za poslanca. 

V svoji vasi Čeplje sem zmagal, na Vran-
skem pa dosegel odličen rezultat. 

Hvala, Vransko, za to izjemno podporo! 
Ponosen sem na vas. 

Moje vodilo boste še naprej ljudje, pošten-
je in delo za skupno dobro. Hvala vsem, ki 
me podpirate. 

Zaradi vas bom vztrajal tudi v prihodnje. 

Alex ‘ma vas rad!

Aleksander Reberšek

Ustvarjamo spomine! 

za oktober
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ZGODILO SE JE ...

Na predvečer dneva državnosti, ko je na 
Kongresnem trgu v Ljubljani potekala 
osrednja državna proslava, je na Vran-
skem lilo kot iz škafa, a nad osamosvo-
jitveno lipo je plapolala slovenska 
zastava, ki so jo tistega popoldneva po 
starem običaju, na roke, postavili člani 
Folklornega društva Vransko. Prazno-
vanje smo nadaljevali naslednjega dne. 

Ob 9. uri zjutraj so se kolesarji in po-
hodniki izpred občinske stavbe podali 
na tradicionalno kolesarjenje in pohod 
na Čreto. Tam smo v cerkvi Matere 
božje ob maševanju domačega župni-
ka Jožeta Turineka z molitvijo zaželeli 
naši domovini boljše čase, nakar smo 
se spustili do planinskega doma in tam 
s kratkim kulturnim programom, ki so 

ga oblikovali člani vseh treh kulturnih 
društev, počastili praznik ter se ob 
zvokih domačega ansambla Prijatelji 
poveselili vse do poznega popoldneva. 
Ob tej priložnosti je župan Franc Sušnik 
čestital lanski zlati maturantki Maruši 
Pečovnik in ji zaželel še veliko uspehov. 

 Suzana Felicijan Bratož

PRAZNOVALI SMO DAN DRŽAVNOSTI

OO RK Vransko se je letos prvič pri-
družil  Planinskemu  društvu Vransko in 
Občini Vransko, ki sta tudi letos, že 15. 
leto zapored, organizirala tradicionalni 
pohod in kolesarjenje na Čreto ob dne-
vu državnosti. 

Kljub  slabemu vremenu (dežju) so za-
vedni planinci in kolesarji vzpon opravi-
li brez večjih težav. Pred začetkom 
vzpona in na cilju so si lahko izmerili 
krvni tlak. Rezultati so bili razveseljujo-
či, saj se je izkazalo, da vsi udeleženci 

vestno skrbijo za svoje zdravje in jim 
takšen napor ni povzročil nikakršnih 
zdravstvenih težav.   

Glede na dobro sprejetost pri 
udeležencih bomo z  aktivnostjo na-
daljevali tudi v prihodnjih letih. Ob tej 
priložnosti pa bi se rada še enkrat za-
hvalila gospem Vandi Druškovič, Sabini 
Soršak in  Anici Bogataj za nesebično 
pomoč pri izvedbi merjenj. 

Predsednica OO RK Vransko 
Breda Čvan

DAN  DRŽAVNOSTI – kOLeSARjeNje IN POhOD NA ČReTO

V občini Vransko smo 23. rojstni dan 
naše domovine proslavili s postavljan-
jem mlaja na star način. Folkloristi smo 
s pomočjo gasilcev kljub dežju okrasili 
in postavili mlaj pri osamosvojitveni lipi 
na avtobusni postaji Vransko. 

Postavljanje mlaja na star način nazor-
no prikazujejo fotoutrinki. 

Suzana Blatnik,
Folklorno društvo Vransko

FOLkLORISTI TuDI LeTOS POSTAVILI MLAj 
Ob DNeVu DRŽAVNOSTI
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ZGODILO SE JE ...

PGD Gotovlje je ob prazniku krajevne 
skupnosti pripravilo 10. tradicionalno 
tekmovanje starih ročnih in motornih 
brizgaln za memorial Maruške Cokan. 
Tekmovanja se je udeležilo 15 tekmoval-
nih enot v moški in ženski konkurenci. 
Pri moških je pri motornih brizgalnah 
zmaga enota iz PGD Topolšica, pri žen-
skah iz PGD Kapla Pondor, pri ročnih 
motornih brizgalnah  pri moških eno-
ta PGD Požarna bramba Vransko pred 
PGD Braslovče in v ženski konkurenci 
PGD Ljubno ob Savinji. 

T. Tavčar

ZMAgALA eNOTA 
POŽARNe bRAMbe 

VRANSkO

Pokale in priznanja najboljšim so ob koncu podelili predsednik 
KS Gotovlje Henrik Krajnc, žalski župan Janko Kos in starša 
Maruške Cokan.

Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d. o. o. Celje, je tudi letos od 11. do 31. 
maja v 12 občinah celjske regije  zbirala 
na terenu s premičnim zabojnikom ne-
varne odpadke. Vseh skupaj so letos 
zbrali 31.500 kg, kar je precej manj kot 
lani. Tudi v šestih občinah Spodnje Sa-
vinjske doline je potekalo zbiranje  teh 
odpadkov. Skupaj so jih občani oddali 
9.378 kg, lani  14.879 kg. 

V Občini Vransko je 23 občanov oddalo 
226 kg nevarnih snovi, od tega 62 kg 
zavržene električne in elektronske 
opreme, 40 kg motornega odpadnega 

olja, 33 kg premazov lepil, smol, ki vse-
bujejo nevarne snovi itd. 

T. Tavčar

ObČANI VRANSkegA ODDALI 
226 kg  NeVARNIh ODPADkOV

Tudi stari televizorji so nevarni odpadki. 

V četrtek, 31. 7. 2014, je od 7.00 do 11.00 
v ZD Vransko pod okriljem Centra za 
transfuzijsko medicino Celje in RKS – 
OZ Žalec potekala krvodajalska akcija. 
Tudi tokrat ste občani Občine Vransko 
in ostali pokazali, da vam ni vseeno za 
sočloveka, saj ste se je udeležili v ve-
likem številu. Zelo nas veseli, da se za 
to humanitarno gesto odloča tudi ved-
no več mladih (dijakov, študentov …). 
Iskrena hvala vsem in vsakemu pose-
bej. 

Utrinek z akcije … 

Breda Čvan, 
predsednica OO RK Vransko

kRVODAjALSkA AkcIjA 
POMOČ SOČLOVeku

AMZS je v Centru varne vožnje na Vran-
skem že osmič organizirala promet-
no-preventivni dogodek »Fair play v 
športu, v prometu«. In to na olimpijski 
dan, ko se med mladimi po vsem svetu 
udejanjajo olimpijske vrednote: od-
ličnost, partnerstvo in športno prijate-
ljstvo. 

Prometna varnost je in vedno bolj 
postaja pomembna vrednota današ-
njega mobilnega življenja. Kvaliteto 
našega življenja nedvomno merimo 
tudi z vrednotami, ki se vsakodnevno 
izražajo na naših cestah. Šport, s svojim 
osnovnim sporočilom »Fair play-a«, 
nam pri tem lahko močno pomaga k 
odgovornejšemu ravnanju. Vse za več-
jo varnost nas samih in ostalih 
udeležencev v prometu. 

Slovenske vrhunske športnike in in-
štruktorje varne vožnje pri tem vodi 
skupni imenovalec. Za doseganje cilja 
so potrebni pozitiven pristop, motiv, 
trening in vztrajnost. S projektom želi-
mo na eni strani spodbuditi še druge 
športnike in njihove trenerje, športne 
funkcionarje ter sponzorje vozil, za 
preskok k višjemu standardu prometne 
varnosti; s tem pa k zavedanju pomem-
bnosti obvladovanja veščin vožnje, 
odgovornega ravnanja v prometu in 
prenosu športnega duha na slovenske 

ceste; na drugi strani pa povečati 
vložek varnostne komponente v šport-
nika samega, kot vzor ostalim 
udeležencem v prometu. 

Tokrat se je na poligonu AMZS Centra 
varne vožnje pridružila slovenska od-
bojkarska reprezentanca v postavi: 
Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Uroš Pav-
lovič, Alen Šket, Gregor Ropret, Jan 
Pokeršnik, Danijel Kocilja, Dane Mija-
tović, Jan Klobučar, Matija Jereb, Mitja 
Gasparini, Jani Kovačič in Miha Plot, 
pod vodstvom selektorja Luka Slabeta. 

Teoretične informacije inštruktorjev 
varne vožnje so učinkovito nadgradili s 
praktičnimi izkušnjami v simuliranih po-
gojih spremenljivih razmer na cestah. 
Kljub športni odličnosti, ki jo dokazuje-
jo na igrišču, so spoznali, da bo prido-
bljeno znanje uporabno znova in zno-
va, ko sedejo za volan svojega 
avtomobila. 

Prepričani so, da bodo prisotni športni-
ki - reprezentanti zgled varnega in 
odgovornega  ravnanja  v prometu, kar 
so izrazili s podpisom »Zaveze 10 te-
meljnih načel za večjo varnost na 
cestah«.

T. Tavčar

FAIR PLAy V šPORTu, V PROMeTu

Del odbojkarske moške reprezentance v Centru varne vožnje na Vranskem
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ZGODILO SE JE ...

Na domačih njivah in vrtovih vse skrbno 
cveti in raste. Rastejo plodovi, gomolji, 
cvetijo fižol in bučke. Zgodnji krompir 
pa je že zrel in ga je potrebno spraviti. 
Domska kuharica Anica je vprašala, če bi 
bili stanovalci pripravljeni pomagati pri 
spravilu. Ni mi bilo potrebno reči dvakrat, 
že je bilo vabilo objavljeno na oglasni 
deski. Anica je priskrbela še dodatne 
motike in hladno pijačo, hišnik Franci pa 
potrebne zabojnike in traktor. Obljubil je 
tudi, da se bomo do njive peljali s trak-
torjem. Med vožnjo skozi Vransko po 

stranskih ulicah smo bili prava atrakcija. 
Vsak, ki smo ga srečali, se je ustavil in se 
nam prijetno nasmejal. Ko smo prispeli 
do njive, smo zavihali rokave in hlačnice 
ter se lotili dela. Zemlja je bila ravno prav 
rahla; kljub pomanjkanju motik smo lah-
ko kar z rokami kopali. Krompir je bil zelo 
lep. Za pečenje v pečici ravno prav velik. 
Med delom smo se osvežili s piškoti in 
hladno pijačo. Delo smo opravili z odliko 
v dobri uri. Ob koncu smo se vsi strinjali, 
da bomo to delo še ponovili.

Saša Svetec

POMOČ STANOVALceV NAšegA DOMA PRI SPRAVILu ZgODNjegA kROMPIRjA

Uprava RS za zaščito in reševanje 
– Izpostava Celje je v sodelovanju z 
Rdečim križem Slovenije – OZ Šentjur 
in Občino Šentjur v soboto, 7. junija, v 
Gorici pri Slivnici pripravila 20. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči civilne zaščite in Rdečega križa.

Na preverjanju so se v nudenju prve po-
moči pomerile ekipe prve pomoči civilne 
zaščite, občin, gospodarskih družb, za-

vodov in drugih organizacij ter 
šol in drugih javnih zavodov. 

Pripravili so tudi gasilsko vaja 
2014 ter predstavili dejavnosti 
različnih služb, ki se vključujejo 
v sistem varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Letošnja 
tema je bila: utopitev, odpra-
va naravne nesreče – žled ter 
prometna nesreča - udeleženec 
kolesar. 

Preverjanja se je udeležila tudi 
ekipa prve pomoči RKS - Ob-

močno združenje Žalec občin Spodnje 
Savinjske doline in med 18 ekipami za-
sedla 6. mesto. To je izjemen dosežek, 
če pomislimo, da so člani z izobraževan-
jem iz prve pomoči začeli šele pred 
mesecem. Člani ekipe so iz šestih občin 
Spodnje Savinjske doline: Uroš Kolar, 
Mojca Gregorc, Manuela Romih, Uroš 
Ramšak, Januš Juhart, Peter Reberšek 
in Jure Vranič. 

Štiri ure trikrat na teden ves maj so obis-
kovali poglobljeni tečaj za bolničarje. 

Za ekipo in predavatelji so naporni dne-
vi, saj so v projekt vložili veliko znanja. 
Ekipa je predlagala dodatna praktična 
usposabljanja, kar dokazuje, da so želj-
ni znanja, ki ga potrebujejo za ustrezno 
ukrepanje ob nezgodah. Predvsem pa je 
najbolj pomembno to, da so se člani zelo 
dobro ujeli in povezali, kar je predpogoj 
za dobro delovanje ekipe. 

Izkazujejo humanost, plemenitost, pros-
tovoljnost, prijateljstvo in neverjetno 
usklajenost.

Zelo veliko teoretičnega in praktičnega 
znanja so ekipi predali predavatelji prve 
pomoči Cvetka Grm, Martina Lesjak Pov-
še, Polona Sagadin in Rok Repas. 

Opremo je ekipi zagotovil RKS, izo-
braževanja pa so članom financirale 
občine Spodnje Savinjske doline.

ekIPA PRVe POMOČI RkS - ObMOČNO ZDRuŽeNje ŽALec ObČIN 
SPODNje SAVINjSke DOLINe je ZASeDLA 6. MeSTO

V četrtek, 24. 7. 2014, je okrog 8. ure 
zjutraj nemški ovčar na parkirišču 
vrtca napadel 4-letno deklico, ki jo 
je mati pripeljala v vrtec. Ko je mati 
parkirala, je prišel do avta pes, ki ga je 
odgnala, šele nato pa je izstopila hči. 
Na poti do vhoda se je pes vrnil, se kl-
jub odraslim ljudem v bližini zapodil za 
deklico in jo podrl na tla. Kljub takoj-
šnji pomoči odraslih je deklica utrpe-
la tri ugrize v nogo. Na tem mestu je 
potrebno izpostaviti reakcijo dveh 
očetov varovancev vrtca, ki sta v dani 
situaciji ohranila prisebnost in odrea-
girala tako, da je eden zagrabil deklico 
in jo odnesel v avto, drugi pa pridržal 
psa toliko časa, da je uslužbenka vrt-
ca prinesla ključe in so psa odstranili 
s parkirišča. Mati je nato deklico od-

peljala v zdravstveni dom, kjer so jo 
napotili v bolnišnico. Tam so deklici 
oskrbeli rane, nato pa je morala vsak 
dan hoditi  na prevez. 
Psa so do prihoda policistov, lovca in 
veterinarja zaklenili na igralno površi-
no pred vrtcem. Tam je ugriznil še lov-
ca. Prisotni strokovnjaki čipa pri psu 
niso našli, kljub poizvedovanju tudi 
ne lastnika, zato so odredili odvoz v 
zavetišče Zanzani iz Dramelj. Obves-
tilo o iskanju lastnika psa so občinske 
službe objavile tudi preko spletnih 
medijev, tako da  se je ta kasneje sam 
javil na Občino Vransko. Povedal je, 
da se je pes ponoči utrgal z verige in 
odšel od doma. 
Ta primer se je za deklico glede tele-
snih poškodb končal dokaj »srečno«, 

jo bodo pa psihične (strah) verjetno 
spremljale vse življenje. 
Da bi takšne in podobne dogodke, 
v katerih so najpogosteje največje 
žrtve prav otroci, preprečili, ponovno 
opozarjamo lastnike psov, da poleg 
ustrezne oskrbe, le-teh ne puščajo, 
da se prosto gibljejo. V primeru, da 
opazijo, da se je pes utrgal z verige ali 
preskočil ograjo, naj takoj ukrepajo. 
Upravičene so tudi pritožbe občanov 
nad lastniki psov, ki le-te sprehaja-
jo brez povodca oz. jih peljejo le to-
liko od doma, da se onečedijo na tuji 
parceli ali  s tacanjem delajo škodo na 
posevkih. Vsak, ki se odloči za psa, naj 
premisli, če je zanj sposoben skrbeti 
v celoti.

PeS NAPADeL šTIRILeTNIcO
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Ločica pri Vranskem, kraj z malo, a do-
brosrčnimi ljudmi, s prenovljeno gos-
tilno in prvovrstnim igriščem, je tudi 
letošnje leto gostila ljubitelje odbojke, 
ki so se v soboto, 9. 8. 2014, zbrali na 
5. Mirkovem memorialu in pomerili v 
odbojki na mivki. 

Dopustovanje, poškodbe in ostale ob-
veznosti so letošnje leto botrovale k 
nekoliko manjši udeležbi, kot smo je 
bili vajeni prejšnja leta, a to še zdaleč ni 
preprečilo odličnega vzdušja ob igrišču 
in navdušujočih iger vseh sodelujočih 
na igrišču. Zbralo se je osem mešanih 
ekip, iz domačih vrst in okoliških krajev, 
ki so bile v sistemu tekmovanja razdel-
jene v dve skupini. V skupinskem delu 
je vsaka ekipa odigrala tri tekme, nato 
je sledil polfinale in nazadnje še najbolj 
pričakovan dogodek dneva – sklepni 
finale. Tekme, odigranih jih je bilo kar 
15, so minile v športnem duhu, na ena-
kovrednost ekip pa kažejo izenačeni 
rezultati, dolge borbe in požrtvovalne 
igre vseh ekip. 

Ekipa Fižolčkov se je v finale uvrstila 
brez polfinalne igre, saj je v nasprot-
ni ekipi že v samem začetku prišlo do 
neljube poškodbe igralca, zato so bili 
prisiljeni v predajo obračuna. Drugi fi-
nalisti so bili Pomorščaki, ki so na turnir 
prijadrali direktno z morja, a v zaključ-
nem dvoboju niso bili kos mlajši ekipi 
Fižolčkov v zasedbi Anja Jerman, Mitja 
Ribič in Alen Jelen, ki so tako postali 
zasluženi zmagovalci tradicionalnega 
5. turnirja. Tretje mesto je osvojila eki-
pa Papagajev. 

Ob igrišču so prijazni gostitelji skrbeli za 
žejna grla in prazne želodčke, manjkala 
ni niti praktična pozornost za vsakega 
igralca, omare so polnejše za živahno 
rdečo majčko. Ta bo prav gotovo lep 
spomin na udeležbo na turnirju. Prve 
tri ekipe so domov odšle tudi z neko-
liko debelejšo denarnico, zmagovalci 
so v last dobili še prehodni pokal. 

Sonce, žoga, zrak, svoboda, pravi neko-
liko prirejen znan rek. Vsi, ki so se kdaj 
že udeležili te poletne igre na ločiškem 

igrišču, vedo, da so to ključni elemen-
ti našega turnirja, za ostale pa naj te 
besede veljajo kot vabilo za naslednje 
leto. Se vidimo! 

Nina Grobelšek

ZGODILO SE JE ...

Med 25. in 29. junijem se je na Vranskem 
odvijal 5. NOGOMETNI AVTOBUS VRAN-
SKO 2014. Mladi nogometaši med letom 
pridno vadijo v osnovnih šolah po celotni 
Savinjski dolini, v juniju pa se tradicional-
no zberejo na Vranskem, kjer v tednu dni 
obnovijo znanje, ki so ga pridobili med 
letom, ter se v družbi vrstnikov iz regije 
zabavajo in sklepajo nova prijateljstva.  

Na igrišču nogometnega kluba Vransko 
je 64 otrok iz Spodnje Savinjske doline 
dnevno opravilo dva treninga. Zanimi-

vo dogajanje na travnati površini pa so 
po treningih popestrili s plesnimi gibi, 
obiskali center AMZS Vransko in se spre-
hodili po okoliških gozdovih v družbi 
gozdarjev. Poleg tovrstnih aktivnosti so 
trenerji mlade nogometaše seznanili tudi 
z bontonom na in ob igrišču, z nogomet-
nimi pravili, poskrbeli za kvize in druge za-
bavne igre ter se z otroki pogovarjali tudi 
o zdravi prehrani športnikov. Da mladi 
nogometaši niso bili lačni, so poskrbeli ku-
harji, kuharice in peki v piceriji Golobček, 

restavraciji Grof, restavraciji Lisjak in v 
zavodu sv. Rafaela. Kot vsako leto so 
zadnji dan kampa zaključili s turnirjem in 
piknikom za vse, kjer so starši pohvalili 
organizacijo kampa in zagotovili, da bodo 
tudi prihodnje leto svoje otroke zaupali v 
varstvo trenerjev: Marjana Kozmelja, Pe-
tra Fermeta, Jureta Đorđevića, Jake Koz-
melja, Martina Kozmelja in Maja Skoka. 
Za organizacijsko plat pa je skrbela vodja 
kampa Marija Satler. 

Jaka Kozmelj

NOgOMeTNI AVTObuS VRANSkO 2014 
VRANSkO ZNOVA ZAŽIVeLO V RITMu NOgOMeTA IN OTROškegA SMehA

šRD LOČIcA 
PeTI MIRkOV MeMORIAL
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ZGODILO SE JE ...

Že 12. leto zapored se je konec junija na 
Vranskem odvila že tradicionalna zaba-
va Vransko Summer Night, ki je letos več 
tisočim obiskovalcem prvič postregla s 
kar tremi dnevi zabave za vse glasbene 
okuse. 

Preko 30 priznanih slovenskih in 
hrvaških glasbenih izvajalcev je v treh 
dneh dogajanja na Vransko privabilo 
nekajtisočglavo množico zabave željnih 
obiskovalcev od blizu in daleč. Niti dež 
ni zmotil otvoritvenega večera prire-
ditve. “En navaden koncert bi bil super, 
uživali bi in pozabili nanj do naslednje-
ga leta. A to, da smo v največjem nalivu 
peli najlepše pesmi tik pred odrom, tega 
se bom spominjala tudi čez 50 let,” je 
dodala navdušena obiskovalka. So pa 
več sreče z vremenom organizatorji 
imeli v nadaljevanju dogajanja, v petek 
in soboto, ko so obiskovalcem ponudili 
najbolj priznane slovenske glasbenike, 
od narodno-zabavnih do rockerskih in 
elektronskih zvrsti. 

Poleg odlične glasbe, dobre družbe 
in številnih obiskovalcev je tudi letos 
prireditev potekala v dobrodelnem 
duhu, kjer smo se Slovenci ponovno 
združili in izkazali. Organizatorji so zno-
va dokazali, da Vransko Summer Night  
ni le še en glasbeni dogodek, ampak do-
godek z dušo in srcem. Z izkupičkom od 

vstopnic, prodaje pijač, s sponzorji, nas-
topajočimi in ostalimi so organizatorji 
zbrali preko 3.000 evrov, obiskovalci pa 
so na dogodku donirali še dodatnih 300 
evrov, poleg poslanih SMS-sporočil. Ce-
loten izkupiček bo namenjen 11-letni Ani-
ti za nujno potrebno operacijo v ZDA in 
tako bo dodan košček k njeni ozdravitvi, 
z željo, da se mlada in pogumna deklica 
postavi na svoje noge in prihodnje leto 
kar sama zakoraka na veliki oder Vran-
sko Summer nighta. 

Pravilno ste prebrali – prihodnje leto se 
sliši še tako daleč, a organizatorji so z 
mislimi že tam. Da ponovno pripravijo 
zabavo, ki je še dolgo ne boste pozabili. 

Vransko Summer Night 2015 – se vidimo 
kmalu! 

Vransko Summer Night so omogočili:
Občina Vransko
Energetika Projekt
Odvetniška pisarna Nanut
ZKTŠ Vransko
Brglez Roman 
Luka
Sazas
Ipf  
Telekom Slovenije
Pošta Slovenije
Bartog
Celjske mesnine

Epros
Geoplin 
Picerija Jajčka
Jožko
Mladismo 
Radio 1
Radio Antena
Sašo Novoselič
Petrol
Novotel
Avtovleka Muhovic
Dega
Fotobutik
Gomark
MDR Mizarstvo
Jupiter
Lan It
Multistudio
Rmsound
MVM
Ventura
Petre Šotori
Rutar harmonike
xtim.si
Beatrunner
Thermana Laško
Olimpus Fitnes Center & oprema
Heba
Organizator se zahvaljuje vsem naštetim 
in vsem, ki ste kakor koli pomagali ali ku-
pili vstopnico.

ISKRENA HVALA! 

VRANSkO SuMMeR NIghT. DOgODek Z DušO IN SRceM. 
VRANSkO SuMMeR NIghT - TuDI LeTOS ZDRuŽeNA ZAbAVA IN DObRODeLNOST
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ZGODILO SE JE ...

Za nami je že dvajseti po vrsti in zame 
prvi - ICC 2014  (International camp 
on computers and comunication for 
young and visually impaired young-
sters), ki je potekal med 3. in 12. avgus-
tom v Rigi v  Latviji. Letos se je zbrala 
najštevilčnejša ekipa do sedaj, ki je na 
ICC zastopala Slovenijo. Odpotova-
lo nas je kar šest participantov in tri-
je  spremljevalci. V prestolnici Latvije 
smo preživeli zares odličnih deset  dni, 
dogajalo se je marsikaj zanimivega, 
novega ter poučnega. 

Najprej  »digitalne« delavnice: o do-
stopnosti tehnologij, dodatkih za 
tablico in pametne telefone, NVDA-ju, 
naprednejši uporabi Offica, JAWS-a in  
ZoomTexta, navigaciji po dokumentih, 

montiranju filmov, prezentaciji, net-
workingu, Windowsih, računalniškem 
notnem zapisu, delu z zvočnimi  da-
totekami in snemanju zvočne igre. 

Nato »analogne« delavnice: o  študiju 
in delu v tujini, obvladovanju živčnosti 
(torej sebe) ali  fizičnega nasprotnika 
(torej samoobramba (Kempo Arnis)) - 
obe  slovenski!, kuhanju tradicionalnih 
latvijskih jedi, o zgodovini te  dežele, 
ročnih in modelarskih spretnostih, 
plesu, psih vodnikih, o  kratkem pov-
zetku, kaj naj bi svet vedel o nas 
in kako do nas pristopal, japonski 
kaligrafiji, prevajanju ter novinarstvu. 

V preostalem času smo spoznavali 
mesto, izvedli kanu odpravo po bliž-

njem  jezeru, si ogledali stare latvijske 
hiške v muzeju na prostem, obiskali  
turistično mestece Ventspils, se kopali 
v Baltiku ... Našo slovensko ekipo je z 
imenitno večerjo pogostil Krkin pred-
stavnik v Latviji. Predvsem pa smo se 
družili/spoznavali/zabavali z vrstniki 
iz vse Evrope. Prišla je tudi ekipa iz 
dežele vzhajajočega sonca. Bilo nas je 
krepko čez 100 in  komaj čakamo, da 
se zopet vidimo. Naslednje leto se po-
damo na  Nizozemsko. 

Last, but not the least. Iskrena HVALA 
vsem velikodušnim donatorjem, med 
katerimi je tudi Občina Vransko. 

Monika Marn

Icc 2014

V prostorih zdravstvenega doma  na Vranskem je Območna 
organizacija RK Žalec v sodelovanju s krajevno organizacijo 
RK Vransko pripravila letošnjo šesto krvodajalsko akcijo za 
Transfuzijski center Celje. Akcije se je udeležilo 68 krvodajal-
cev (lani v tem času 64). 

Prihodnji mesec bosta dve akciji, in sicer 18. septembra
od 7. do 10. ure v prostorih OŠ Šempeter in 22. septembra 
od 8. do 13. ure v učilnici Župnišča Polzela. 

 T. Tavčar

NA VRANSkeM 68 kRVODAjALceV

Skupinska fotografija udeležencev in spremljevalcev na ICC 2014 v Rigi

Po stari navadi se ob praznikih in posebnih priložnostih postavi mlaj. Tako so Preko-
plani dan pred biserno mašo Vlada Rutarja, 28. junija, pred župnijsko cerkev postavili 
mlaj. Za posek in postavitev je poskrbel moški del, vaščanke pa so pripravile venec 
ter ga okrasile.

Jerca Novak

MLAj bISeROMAšNIku
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ZGODILO SE JE ...

Zadnjo nedeljo v juniju je bilo v orga-
nizaciji ZKŠT Žalec  13. tradicionalno  
kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini.

Pot, dolgo  56 km, je prekolesarilo 206 
udeležencev različnih starosti,  poteka-
la pa je od Žalca  preko Vrbja, Prebolda, 
Kaplje vasi, Grajske vasi, Tabora, Vran-
skega, Podvrha mimo Žovneškega 

jezera, Braslovč, Polzele, Zgornjih 
Grušovelj in Gotovelj nazaj v Žalec. 
Štart in cilj je bil pred Hotelom Žalec, za 
progo pa so kolesarji potrebovali slabe 
štiri ure. 

Na poti so imeli pet postankov, kjer so 
jim v občinah  Prebold, Tabor, Vransko, 
Braslovče in Polzela pripravili okrepči-

lo za nadaljnjo pot, na cilju v Žalcu pa 
malico. 

Na cilju so med udeleženci izžrebali 
praktične nagrade, med katerimi je bila 
tudi glavna nagrada – gorsko kolo, ki ga 
je podaril BL Šport. Srečni nagrajenec 
je bil Jožef Tkavc iz Ločice ob Savinji.

T. Tavčar

PO SPODNjI SAVINjSkI DOLINI 206 kOLeSARjeV
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VRANSkI POLeTNI VeČeRI 2014 - kLAVIRSkI TRIO PODLeSek - huDNIk
Koncert bo v soboto, 27. septembra 2014, ob 20. uri v 
Schwentnerjevi hiši na Vranskem.
Violinist Janez Podlesek je koncertni mojster Orkestra Slo-
venske filharmonije in Komornega godalnega orkestra Slo-
venske filharmonije. Poučuje na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana in od leta 2009 redno deluje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani kot asistent profesorja Primoža Novšaka 
ter umetniški vodja Komornega godalnega orkestra AG. Za 
svoje dosežke je prejel vrsto nagrad. 
Pianistka Hermina Hudnik deluje kot korepetitorka na Kon-
servatoriju za glasbo v Ljubljani. Nastopa v duu z violončeli-
stom Milanom Hudnikom in drugimi slovenskimi glasbeniki. 
Violončelist Milan Hudnik nastopa kot solist in komorni glas-
benik doma in v tujini. Je namestnik soločelista v Simfonič-
nem orkestru RTV Slovenija in profesor na Konservatoriju za 
glasbo v Ljubljani.   

VRANSkI POLeTNI VeČeRI 2014 - Nejc kuhAR
Koncert bo v soboto, 30. avgusta 2014, ob 20. uri v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku.  
Kitarist in skladatelj Nejc Kuhar, rojen 1987, je končal magistrski študij kompozicije na Dunaju pri 
prof. Reinerju Bischofu in Christianu Minkowitschu ter magistrski študij kitare na Dunaju pri prizna-
nem kitaristu in pedagogu Alvaru Pierriju, oboje z odliko. Od leta 2013 poučuje kitaro na  glasbeni 
šoli v Frankfurtu. 
Od leta 2008 je štipendist Ministrstva za kulturo RS, od leta 2011 pa tudi varovanec Gallusove fun-
dacije. Aktivno se posveča tako kitari kot tudi kompoziciji ter združevanju obeh področij. Med vid-
nejše uspehe pri kitari sodijo: 1. nagrada na mednarodnem tekmovanju v Trevisu (absolutni zma-
govalec s točkami 100/100), 3. nagrada na mednarodnem kitarskem tekmovanju v Trevisu 2013 in 
v Berlinu 2012, 2. nagrada na mednarodnem kitarsko-kompozicijskem tekmovanju v Novem Sadu 
(2011) ter zmaga na slovenskem državnem tekmovanju TEMSIG. Leta 2012  je  kot prvi kitarist v 
zgodovini prišel v finale uglednega angleškega tekmovanja za vse inštrumente (Haverhill Soloist 
Competition). 
Aktivno komponira za kitaro solo ter v kombinaciji z drugimi inštrumenti, vendar se prav tako rad oddalji od svojega inštrumen-
ta in seže po celotnem instrumentariju. Kot solist ter komorni glasbenik redno koncertira v Sloveniji in tujini, prav tako je reden 
gost mednarodnih kitarskih festivalov kot solist, predavatelj ali član žirij (LiGiTa v Lichtensteinu, Forum Wien, Sarajevo, Gorica, 
Seckau v Avstriji). Poseben čar njegovih koncertov so izvedbe lastnih skladb. Več na: www.nejckuhar.com. 

ZkTš - kuLTuRA IN šPORT
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VRANIN gLAS - strani Oš Vransko-Tabor

 
 
 
OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2014 
 
 
Spoštovani učenci, učenke in starši! 
 
Upamo, da ste preživeli prijetne počitnice, si odpočili in si nabrali moči za nove izzive, ki vas 
čakajo v novem šolskem letu. Za lažji začetek smo vam pripravili nekaj informacij. 
 
Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 1. septembra 2014, ob 9.00 v športni 

dvorani Vransko. 

Pričetek pouka za vse druge učence bo v ponedeljek, 1. septembra 2014, ob 

8.25. S svojim razrednikom se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov 

in matičnih učilnic je zapisan spodaj. 

Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo  potekali po voznem redu, 

ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 

Prvi dan poteka pouk po urniku. Učenci naj imajo s seboj pribor za pisanje, 

zvezek in copate. Prvi dve uri bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni 

pouk. 

Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, zagotovljeno bo tudi kosilo. 

 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 

 
Pripravila:  
Polona Učakar, pom. ravn. 
 

Ravnateljica: 
Majda PIKL, univ. dipl.ped. 
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RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2014/2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razred Razrednik Matična 
učilnica 

1. a Lejla Jahjefendić 1. a 
1. b Klavdija Kropec 1. b 
2. a Stanka Tominšek Kužnik 2. a 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Polona Vodičar 3. b 
4. a Simona Jan 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler LUM 
5. b Nova učiteljica KNJ 
6. a Tadeja Zupanc GEO 
6. b Primož Jelen PS1 
7. a Vanja Govek SLJ 
8. a Tina Rus Rozina FIZ 
9. a Mojca Zavasnik TJA 
9. b Magda Oblak GUM 

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2014/2015 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
 

 Za učence PS. Za učence PS. 
LIMOVCE  6.30 14.50 

ZG. ZAPLANINA 6.35 14.50 
SP. ZAPLANINA 6.45 14.50 

OSREDEK (za cesto) 6.50 14.50 
ZAHOMCE 7.00 14.00 

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.15 - 

 

 Za učence RS. Za učence RS. 
ZAJASOVNIK 7.25 14.00 

TROJANE 7.25 14.00 

LIMOVCE 7.35 14.00 

ZG. ZAPLANINA  7.40 14.00 

SP. ZAPLANINA 7.40 14.00 
BISTRICA 7.45 14.00 
VRANSKO 8.00 - 

 

 Za učence PS in RS. 
JAKOV DOL 8.05 15.30 
VRANSKO 8.15 - 

 
ROPASIJA 6.50 15.00 

ROPAS 6.50 15.00 
TEŠOVA 7.00 15.00 

JERONIM (Klance) 7.10 15.00 
VRANSKO 7.20 - 

 

VOLOGA 6.30 14.45 
PRAPREČE 6.35 14.45 
MERINCA 6.35 14.45 
VRANSKO 6.40 - 

 

VINDIJA (vas) 7.25 14.00 
JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
STOPNIK (podvoz) 7.55 14.00 

VRANSKO 8.00 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 1. SEPTEMBRA 2014. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.–15. 3.) 
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Teden med 30. junijem in 4. julijem smo 
učenci Osnovne šole Vransko-Tabor 
in trije učitelji spremljevalci prežive-
li v CŠOD Ajda v Libeličah. Tabora se je 
udeležilo 25 učencev od 1. do 5. razreda. 

Prvi dan smo se spoznali z okolico. Odšli 
smo na sprehod po bližnji okolici. Zvečer 
smo izdelali dnevnike, v katere smo vsak 
dan vpisovali vtise posameznega dne. 

Drugi dan je bil posvečen nogometu 
in aktualnemu svetovnemu nogomet-
nemu prvenstvu. V dopoldanskem času 
smo se razdelili v štiri skupine (Argen-
tina, Nemčija, Real Madrid Španija in 
Avstralija) ter izdelali svoje maskote in 
zastave. Popoldne smo izdelali še pokale 
iz kartona in druge odpadne embalaže. 
Po večerji smo najprej pogledali drugi 

polčas tekme med Argentino in Švico, 
nato pa smo se polni elana odpravili na 
igrišče, kjer smo izvedli pravi nogometni 
turnir. Na turnirju smo dobili tudi zma-
govalca. Zmagala je ekipa Avstralije v 
sestavi Gašper Štancer, Nejc Šmajs, Jana 
Semprimožnik, Justina Jerman, Sara Te-
hovnik in Nejc Novak. 

Tretji dan smo odšli na pohod. Na po-
hodu smo se tudi ustavili in nabirali bo-
rovnice, ki jih je bilo zelo veliko. Ob kon-
cu pohoda smo imeli prav vsi roke in usta 
vijolične od borovnic. Popoldne smo iz-
vedli še dve delavnici. V prvi smo v gozdu 
izdelali pravo škratjo vas, v drugi pa smo 
izdelovali lovilce sanj. Zvečer smo se za-
bavali ob ognju in petju znanih pesmi, 
pekli pa smo tudi jabolka. Pri petju nas je 
na kitaro spremljal Rok Žebovec. 

V četrtek smo večino dneva posveti-
li izdelavi loka in raziskovanju gozda. 
Naj-prej smo v bližnjem gozdu nabrali 
šibe, potem pa smo se lotili izdelave. Na 
koncu smo loke še okrasili in preizkusili. 
Zadnji večer smo se vsi učenci predstavili 
s točko, ki jo najbolje obvladamo. Neka-
teri so zaplesali, nekateri povedali 
kakšno šalo, spet drugi so se pokazali s 
skečem. 

Zadnji dan je bil namenjen še lego 
delavnici, igram na igrišču ter posprav-
ljanju in pakiranju.

Ob koncu tabora smo sklenili, da se v Li-
beliče gotovo še vrnemo. 

Katja Završnik, Miha Miklavc, 
Jože Toplak

POČITNIškI TAbOR V cšOD AjDA V LIbeLIČAh

V sredo, 18. 6. 2014, smo imeli četrtošolci 
tehniški dan. V šolo smo prinesli zvezke 
za naravoslovje in tehniko, igračo, ki 
se premika, in peresnico. V šoli smo si 
igrače najprej ogledali in nato še pred-
stavili. 

Sledilo je izdelovanje vozička na gumi-
co. Zanj smo potrebovali: načrt, lesene 

palčke, lepenko, gumico, lesena koles-
ca, kladivo, lepilo za les, kovinsko ravni-
lo, tapetniški nož, žago, luknjač … Ko 
smo končali z izdelavo, smo vozičke še 
preizkušali. Žigu je gospa Simona poma-
gala narediti voziček s pogonom na 
balon. Na koncu je sledila tekma, kateri 
voziček prevozi daljšo pot. Zmagal je 

Igor. Jaz sem se zabavala, čeprav nisem 
prišla niti v polfinale. Današnji dan se mi 
je zdel zelo poučen in zabaven. Želim si 
še več takšnih dni. 

Lana Učakar, 4. a

TehNIškI DAN V 4. A-RAZReDu

VRANIN gLAS - strani Oš Vransko-Tabor
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Učenci sedmih, osmih in devetih razre-
dov smo se z učiteljicami odpravili na 
ekskurzijo v Avstrijo, natančneje v ko-
roško Avstrijo oziroma Celovec. Vož-
nja je trajala kar nekaj časa, vendar se 
je splačalo, saj je bila naša prva točka 
ogled Minimundusa oz. sveta v malem. 
Ker se mi je to od celotne ekskurzije naj-
bolj vtisnilo v spomin in se mi je zdelo 
najbolj zanimivo, sem se odločila, da to 
tudi podrobneje opišem. 

Minimundus je kot nekakšen park, v ka-
terem so predstavljeni modeli najbolj 
znanih arhitektur z vsega sveta. Park 
vsebuje več kot 150 teh zgradb, ki jih še 
vedno gradijo in dodajajo. Te zgradbe 
so zgrajene v zelo pomanjšanem meri-
lu (1 : 25). Najbolj občudovanja vredno 
pa se mi je zdelo to, da je čisto vsaka 
zgradba zgrajena iz materialov, kakršni 
so v resnici. 

Park se mi je zdel zelo lepo urejen. 
Vsi grmički so bili lepo pristriženi in 
porezani pa tudi trava je bila lepo zali-
ta. Na tleh ni bilo nobenega papir-
čka in na skoraj vsakem vogalu so bili 
koši za smeti. Tu in tam smo videli 
kakšnega vzdrževalca, kako neguje 
grmičke. Očitno je, da je v tem parku 

dobro poskrbljeno za obiskovalce, ne 
le s čistostjo parka, ampak tudi s pitno 
vodo, ki je na voljo kar na treh mestih. 
Kljub temu da so prenavljali restavraci-
jo, je bilo dobro poskrbljeno tudi za 
stranišča. 

Najprej smo se vsi gnetli in nismo ve-
deli, kam bi šli najprej. Čez nekaj minut 
pa smo se vsi lepo porazdelili po celot-
nem parku. V naši skupinici smo si po-
gledali vse stavbe in seveda nas je takoj 
presunila izredna natančnost, s katero 
so narejeni modeli. Čisto vsaka opeka, 
okno, kip, slika, vse je  narejeno do na-
jmanjših podrobnosti. Kljub vsem tem 
čudovitim zgradbicam pa mislim, da se 
je učencem najbolj vtisnilo v spomin 
to, da so  imena stavb in njihovi napisi 
tudi v slovenščini. Kar nismo se mogli 
načuditi temu, da so  tam postavljeni  
kar trije modeli slovenskih arhitektur. 
Meni je bil najbolj všeč »pomanjšani« 
Bled. Verjetno zato, ker se je zdel tako 
enakopraven Kipu svobode, ki je bil na 
otočku poleg njega. Vse je navdušila 
britanska telefonska govorilnica tik pri 
vhodu in mislim, da ni bilo nikogar, ki 
se ne bi slikal ob njej. Mi smo za pomoč 
prosili gospo, ki je stala v bližini, ta pa 

je, namesto da bi nas slikala, posnela 
celominutni video. 

Po celotnem parku se je ves čas vozil 
miniaturni vlakec in vsi smo hoteli ujeti 
sliko, ko iz njega puhne dim. Vsako uro 
je iz parka vzletela tudi raketa. Mini-
mundus je opremljen tudi z visečimi 
gugalnicami. Ker so bile kar velika 
atrakcija, nisem prišla na vrsto, da bi jih 
preizkusila. 

»Da ne vidimo nikogar, ki bi prišel ven 
pred eno uro!« so nam pred vstopom 
zabičale učiteljice. Na začetku smo 
se spraševali, kaj bomo počeli toliko 
časa, vendar je minilo hitreje, kot smo 
pričakovali. Navsezadnje smo bili tam 
kar dve debeli uri, a še vedno se nis-
mo naveličali gledanja teh čudovitih 
arhitektur. 

Ogled Minimundusa oziroma sveta v 
malem se mi je močno vtisnil v spomin 
in mislim, da ga zlepa ne bom pozabila.                                                                                                                            

Miša Filač, 9. a    
Mentorici: 

Zlatka Avžner, 
Martina Zupan Kuserbanj 

MINIMuNDuS - SVeT V MALeM 
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Na koncu nogometne sezone 2013/2014 
je bila tudi letos odigrana tradicionalna 
nogometna tekma Vransko Vzhod : Vran-
sko Zahod. Da ima dogodek svoj draž, 
potrjuje dejstvo, da se je letos tekme 
udeležilo kar v obeh selekcijah 35 igral-
cev različnih starosti. Na odlično priprav-
ljeni travnati površini in ob številnih 
gledalcih sta obe ekipi prikazali všečno 
igro, polno dobrih potez in priložnosti. 
Tekmo je sodil suvereni in vedno avto-
ritativni Tomi Druškovič, ki ni favoriziral 
nobene domače ekipe. Tokrat je bila v 
zaključku tekme boljša ekipa Vzhoda, ki 
je bila tekaško močnejša in je na koncu 
zmagala z 2 : 0. Rezultat sicer ni v prvem 
planu, je pa seveda v redu, če se ve, »kdo 
je glavni« na vasi. Dobro vzdušje s tekme 
se je preneslo tudi v tretji polčas, kjer 
smo ob pijači in obilici hrane spremljali 
napet finale evropske lige prvakov. Na 

koncu so bili zadovoljnejši in glasnejši 
pristaši madridskega Reala, ki so osvojili 
prestižno nagrado v svetu nogometa. 

Zahodnjaki pa medtem že kujejo načrte 
za revanšo … 

Za ekipo Vzhoda so nastopili: 

Franc Lesjak, Uroš Čvan, Anže Cerar, 
Alen Jelen, Peter Pečovnik, Boris Križnik, 
Joži Košica, Franc Pečovnik, Jernej 
Praprotnik, Adolf Štrumbelj, Luka An-
doljšek, Aleš Lapuh, Joži Kumer, Mitja 

Goropevšek, Peter Lapuh, Tilen Šmigoc, 
Dejan Matko, Jernej Karničnik in Jernej 
Pečovnik. 

Za ekipo Zahoda so nastopili: 

Stojan Golob, Silvo Lebar, Sebastjan 
Ciringer, Jure Marko, Peter Žilnik, Marko 
Krivec, Lovro Vodovnik, Boris Marko, 
Matic Arnšek, Primož Krivec, Dani Jese-
nik, Franci Reberšek, Marko Lipovšek, 
Roman Jelen in Žiga Arnšek.

TRADIcIONALNA NOgOMeTNA TekMA VRANSkO VZhOD : ZAhOD 

Navkljub temu, da nam že celo poletje 
nagaja vreme, smo se zagreteži z Ločice 
in okolice tudi letošnje leto zbrali in 
skupaj odigrali odbojkarski maraton v 
beachvolleyu. Lansko leto smo igrali 24 
ur, tokrat pa smo se odločili, da lansko 
vztrajnost in trmo nadgradimo še z do-
datno uro. 

Kako izgleda dan, ko ima človek na svo-
jem urniku tako nevsakdanjo stvar, kot 
je 25-urni odbojkarski ultramaraton? Na 
dan turnirja vstaneš kot vsak dan in v 
dopoldanskih urah delaš stvari kot vsak 
prejšnji dan. V glavi seveda veš, da imaš 
danes turnir in da kakšna ura spanca 
pred 15:00 ne bi bila napačna odločitev, 
ampak ker seveda človeška narava pred 
večjim dogodkom veleva nervozo, te 
tudi najbolj dolgočasna oddaja na TV niti 
najmanj ne uspava. Po kaki uri ti končno 
uspe zatisniti oči, ko zazvoni telefon 
z vprašanji o zadnjih podrobnostih za 
turnir. Malo omotičen in zaspan se sko-
bacaš iz postelje ter odpraviš na igrišče, 
kjer se začnejo še manjši popravki ter 
priprave na dogodek. Ob 18:00 so vsi 
šotori postavljeni, pijača ohlajena, ig-
rišče prerahljano, hrana v hiški. Ob 19:00 

smo vsi zbrani ob igrišču, obe ekipi pa 
pričneta kovati svojo taktiko in določa-
ti postave igralcev za prve tekme. Ob 
20:00 sledi uradno fotografiranje 24 
igralcev iz dveh ekip, nepogrešljivih 
spremljevalcev in gledalcev. Takoj za-
tem se prične boj na igrišču. 

Igra se odvija in ure tečejo, na velikem 
zaslonu projiciramo rezultate in vsak s 
pozornostjo in z zanimanjem spremlja 
rezultat svoje ekipe in svoj rezultat. Cilj 
vsakega igralca je namreč tudi individu-
alen, in sicer zmagati čim večje število 
nizov in jih čim manj izgubiti. Ves čas 
se na igrišču izmenjujejo igralci, pri če-
mer mora biti na igrišču v vsaki ekipi tudi 
vsaj ena ženska. Od vstopa na igrišče 
se v 35-40 minutah dodobra prepotiš, 
potem sledi 2 uri pavze in ponovno na 
igrišče. Noč je naporna. Konstanten 
ritem – igra, počitek, igra, počitek … Ut-
rujenosti ni čutiti, a najhujši je mraz, saj 
je ozračje ohlajeno na 10 °C. Ogrevanje 
pred vsako tekmo je nujno in naporno. 

Kar naenkrat se prične daniti in zaveš 
se, da bo noč vsak trenutek mimo. 
Naša gurmanska velemojstra Bubka in 
Marko poskrbita za okrepčilen zajtrk 
po naročilu za prav vse igralce, se pri 
tem dodobra zabavata in predramita 
tiste, ki jih je morda omrežila jutranja 
utrujenost. Igra teče dalje, ena ekipa 
vodi praktično od začetka. Vmes zaba-
va, žar, pivo in bolj ko se dan preveša 
v popoldne, večja je utrujenost. Ko 
izza oblakov pokuka sonce, je zaznati 
še večjo utrujenost igralcev na igrišču, 
ki sicer iz sebe dajejo več, kot je telo 

v tistem trenutku v resnici sposob-
no. Uro pred koncem pa izenačenje 
rezultata, tako da sta obe ekipi na 
koncu na igrišče poslali tiste igralce, 
ki so premogli največ znanja in ener-
gije po več kot dnevu igranja. Rezultat 
je bil po volji vsem. Darkova ekipa je s 
56 : 54 zmagala po številu osvojenih 
nizov, Ivijeva pa po številu osvojenih 
točk, ki sta jih obe ekipi skupaj dosegli 
več kot 3500. 

Zmagovalci smo vsi, tisti, ki smo nasled-
nji dan iz postelje vstali malo laže, in tudi 
tisti, ki so se iz postelje komajda priplazili 
do kopalnice. Da pa se tudi po 25-urnem 
turnirju da še marsikaj početi, je dokazal 
Silvo Pec, ki je namesto vaj za raztezan-
je na blejski Nočni 10ki odtekel še 10 
kilometrov. 

Vzdržljiv v športu, vzdržljiv v življenju! 
Pa na svidenje ob naslednji priložnosti, 
predvsem v začetku avgusta na turnirju 
mešanih trojk na Ločici ter 23. avgusta 
na turnirju v Jakovdolu.

LeTOšNje POLeTje TuDI ODbOjkA V ZNAMeNju bRAZILSkIh bARV

IZ ŽIVLjeNjA DRušTeV
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IZ ŽIVLjeNjA DRušTeV

V začetku junija se je 
končala tekmovalna se-
zona 2013/14, v kateri smo 
sodelovali s štirimi selekci-

jami v mlajših kategorijah. To je bilo tisto 
leto, ko so bili naši otroci v prehodnem 
obdobju, večinoma mlajši od ostalih 
ekip, zato tudi nismo pričakovali velikih 
rezultatov. So pa otroci, razen selekcije 
U15, pridno obiskovali treninge in tako 
nabirali izkušnje za novo sezono, ko bi 
morali biti veliko bolj konkurenčni os-
talim. Veliko razočaranje je bila le ekipa 

starejših dečkov U15, ki ji je bilo igranje v 
1. ligi očitno prevelik zalogaj in so popol-
noma odpovedali, predvsem z obiskom 
treningov, tudi obisk tekem je bil daleč 
pod pričakovanji. 

Ostale selekcije so igrale po sistemu top-
lo-hladno, so pa pokazale neprimerno 
več od svojih starejših vrstnikov. 

Konec maja je bila izvedena tudi red-
na letna skupščina NK, ki je bila letos 
tudi volilna. Skupščina je razrešila staro 
vodstvo kluba in z veliko večino izvolila 

novo, mlajšo garnituro, ki bo v nasled-
njih letih nadaljevala z vodenjem kluba. 
Za novega predsednika je bil izvoljen 
Lovro Vodovnik, ki je predstavil svoj 
kratkoročni in dolgoročni plan dela, ki še 
naprej temelji na delu z mladimi nogo-
metaši. Ponovno pa bo v novi sezoni 
nastopala članska selekcija, ki se bo v le-
tos zelo močni ligi MNZ Celje poskušala 
boriti za vrh lestvice. 

Novo prvenstvo 2014/15  se za večino se-
lekcij prične že konec avgusta 2014.

NOgOMeTNI kLub VRANSkO Z NOVIM VODSTVOM 

Člane Društva upokojencev Vransko vabimo 
na srečanje upokojencev Celjske regije, 

ki bo v Podčetrtku v četrtek,  11. 9. 2014, ob 10. uri. 
Druženje upokojencev Celjske regije v Podčetrtku bomo poleg bogatega kulturne-

ga programa preživeli ob zvokih narodno-zabavnega ansambla, se poveselili ob 
srečanju s starimi znanci in preživeli dan z aktivno vsebino. 

Cena izleta s prehrano in pijačo je 14 evrov. 
Odhod avtobusa z Vranskega bo ob 8. uri izpred Mercatorja. 

Prijave zbira Valči Zupan na tel št.: 03 572 52 27 ali 031 494 833. 

  ********** 
Vranski upokojenci smo imeli piknik 2. avgusta. 

Imeli smo se lepo, nekaj utrinkov pa je na fotografijah desno.

SReČANje uPOkOjeNceV ceLjSke RegIje 

V soboto, 9. 8. 2014, smo se v okviru pla-
na izletov PD Vransko podali na kralja 
naših gora, 2645 m visok Jalovec. Zbrali 
smo se v zelo zgodnjem jutru in ob 3.45 

krenili z avtobusne postaje Vransko. 
Vseh pohodnikov nas je bilo 14, kar je za 
turo v visokogorje zelo lepo število. 

Po dveh urah vožnje z minibusom smo 
peš krenili iz Tamarja. Pot na začetku  
vodi skozi gozd, nato pa se strmo vzpne 
proti Kotovemu sedlu. Sledi  prečen-
je grebena, nato pa pot preide v bolj 
razgiban in »zračni« del, kjer so nam bile 
v pomoč jeklenice in klini za lažji oprijem. 
Po dobrih petih urah smo prispeli na 
vrh Jalovca, kjer smo si privoščili daljši 
počitek za malico in fotografiranje. Po-
gled, ki se z Jalovca sicer razkošno raz-

teza na okoliške vrhove, pa so nam na 
žalost deloma zastirale meglice. Sestopi-
li smo po isti poti proti Tamarju, kamor 
smo prispeli v popoldanskih urah. Kljub 
temu da nekateri niso bili vajeni takšnih 
poti,  bodisi zaradi dolge hoje (11 ur) bo-
disi zaradi gibanja ob jeklenicah, smo vsi 
varno in brez poškodb sestopili v dolino, 
kjer smo si v tamkajšnjem planinskem 
domu ob kratki analizi privoščili topel 
obrok in pijačo. Domov smo prispeli v 
večernih urah, prijetno utrujeni in bo-
gatejši še za eno izkušnjo. 

Bernard Kolar, vodnik PD Vransko

POGLED Z JALOVCA

Vranske vezilje imamo sicer julija in av-
gusta počitnice. So pa v tem času tudi 
razstave, na katere smo povabljene. 
Tako smo bile v nedeljo, 27. julija, v 

Solčavi, kjer so se že ves teden odvijali 
Solčavski dnevi z različnimi delavnicami. 
Predvsem nas je zanimalo polstenje, vol-
na za copate, obeski za ključe, ogrlice, 
šali in drugi okraske, kar izdeluje društvo 
Bicka. V kolikor bo na Vranskem zani-
manje, smo pripravljene tudi me prikaza-
ti, kako se to dela. Žene na Solčavskem 
tudi lepo vezejo v barvni in rešilje izved-
bi. Ogledale smo si njihove izdelke na 
razstavi v prostorih župnišča. V občinski 
stavbi Rinka je na ogled stalna razstava 
o življenju ljudi v Zgornji Savinjski dolini, 
ko so še živeli v hišah s črno kuhinjo in so 
vsa kmečka dela opravljali brez strojev. 

Izlet smo zaključile na Pavličevem sedlu 
in nato po panoramski poti nazaj v Solča-
vo in domov. 

Upokojenke iz Prebolda so imele razsta-
vo 10. avgusta v dvorani hotela. Razsta-
vo postavijo vsaki dve leti in poleg vezen-
ja predvsem rade kvačkajo. Istočasno so 
zeliščarji predstavili resnično pregleden 
izbor zdravilnih rastlin s spremnimi 
navodili za namen oziroma uporabo. 
Razstavljene so bile tudi čajne mešanice 
in zeliščni likerji. Vsi so se zelo potrudili in 
res je bilo vredno ogleda. 

Iva Cizej

bILe SMO NA RAZSTAVAh
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Tudi letos smo strnili glave in že peto 
leto zapored organizirali oratorij za 
otroke, stare od 5 do 14 let. Oratorij 
na Vranskem je potekal od 28. julija 
do 1. avgusta, pod geslom »Na tvojo 
besedo«. Udeležilo se ga je 70 otrok 
iz bližnje in daljne okolice, za njih pa je 
oratorijski teden pripravila skupina 20 
animatorjev pod imenom »Animatorji 
smo zakon!« Glavni junak Oratorija je 
bil apostol Peter, ribič, ki je na Jezuso-
vo osebno vabilo postal eden izmed 

dvanajsterih apostolov, po Jezusovi 
smrti in vstajenju pa prvi papež.  

Preživeli smo živahen, nasmejan, 
poskočen in poučen teden, ki ga tudi 
občasni nevihtni nalivi niso spravili v 
slabo voljo. Animatorska skupina »Ani-
matorji smo zakon« je že tedne prej 
pripravljala program, da je bil oratorij 
za otroke kar najbolj raznolik in pester, 
za animatorje pa dobra življenjska iz-
kušnja. 

ORATORIj VRANSkO 2014

IZ ŽIVLjeNjA ŽuPNIje

Na praznik sv. Petra in Pavla je v žup-
nijski cerkvi na Vranskem obhajal 
biserni jubilej, 60-letnico mašništva,  
Vladimir Rutar. 

Ob tej priložnosti se je zbralo lepo šte-
vilo vernikov, ki so mu čestitali in mu 
podarili nov mašni plašč s podobo žup-
nijskega zavetnika sv. Mihaela, ki ga je 
umetniško oblikoval pater Marko Rup-
nik, svetovno znani umetnik, in šopek 
60 rdečih nagljev. Z biseromašnikom 
sta somaševala domači župnik  Jože 
Turinek in njegov birmanec dr. Lojze 
Pirnat. Po slovesnosti v cerkvi je bilo 
prijetno druženje. 

Vladimir Rutar je kljub 85 letom še kar 
dobrega zdravja in je stanovalec Naše-
ga doma na Vranskem, kjer opravlja 
dušno pastirsko službo. 

T. Tavčar

bISeROMAšNIk 
VLADIMIR RuTAR

Pri izvedbi oratorija Vransko 2014 so 
nam pomagali: 
• Občina Vransko 
• Osnovna šola Vransko 
• gospoda Jože in Janez Turinek 
• Pekarna Brglez 
• Zavod svetega Rafaela Vransko  

Več fotografij lahko najdete na strani: 
Facebook - Oratorij Vransko. 
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kNjIŽNIČNA STRAN

 

 
 

Spoštovani starši in otroci, 

vabimo vas, da si na pragu jeseni, ko se dnevi že krepko krajšajo in noči daljšajo, vzamete čas za obisk vaše knjižnice. 
Otrok naj se sreča z branjem in knjigo že v najzgodnejšem obdobju, nekateri pravijo celo pred rojstvom, vsekakor pa 
zelo zgodaj. Otroku je knjiga najprej igrača. Nosi jo naokrog, jo odpira, lista in »branje« se začne pri poimenovanju 
narisanih predmetov, živali ... In tako smo le korak do pravega branja, sprva kratkih, nato pa vse daljših zgodbic. 

Zakaj brati? Ko otroku beremo, se uči novih besed in bogati besedni zaklad. Iz knjig pridobiva znanje o okolju, ki ga 
obkroža, o ljudeh, navadah ... Ta znanja potrebuje zato, da bolje razume svet okoli sebe ter se v njem lažje znajde. 
Branje tudi znatno vpliva na čustvovanje, saj se otrok ob izkušnjah knjižnih junakov uči prepoznavati čustva, jih 
izražati, predelovati in obvladovati. V knjigah so zajete zgodbice o svetu in življenju, tudi občutljive vsebine, kot so 
smrt, ločitev, rojstvo ...  

Tudi starši med branjem spoznavamo svojega otroka, njegove interese, razmišljanje, čustva.    
Zato vas vabimo, da nas obiščete in nam dovolite, da vas spremljamo na vaši poti. 

Vaša knjižnica 

PRIDITe NA ObISk ... 

Za odrasle:
• Banks, M.:  V postelji z bojevnikom 
• Malpas, J. E.: Pod tem moškim 
• Forsyth, F.: Seznam smrti 
• Lončar, S.: Resnice in zmote o soncu 
• Sue Me T.: Podrejena 
• Fielding, J.: Zdaj jo vidiš 
• PONS popotni kompas: Hrvaščina; Turščina; Grščina 
• Gilbert, E.: Pečat stvarjenja 
• Vreš, B.: Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji 
• Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini – zemljevid 
• Garwood, J.: Glasba senc 
• Chase, E.: Ujeta v mrežo 
• Sparks, N.: Varuh 
• Ashford, J.: Znova nevesta 
• George, N.: Pesem lune in morja 
• Corporon, Y. M.: Ko šepetajo ciprese

 Za otroke:
• Simon. F.: Grozni Gašper: Živali 
• Pilkey, D.: Kapitan Gatnik in razjarjeno rohnenje ra-
 dioaktivnih roboboksaric; Kapitan Gatnik in strahot-

na vrnitev Zvončkohlača Cinglja 
• Wood, A.: Origami 
• Bitenc, J.: Tri muce in druge glasbene pravljice 
• Godec, S. J.: Gremo v vrtec Pri veseli kravi 
• Kepic, M. A. (ur.): Kdo pojasni krasne basni? 
• Hubery, J.: Kako je babica rešila božič? 
• Powell, T. M.: Gusarji se ne bojimo teme 
• Šinigoj, D.: Iskanje Eve 
• Widmark, M.: Skrivnostna mumija 
• Sam, A.: Nežno srce 
• Steinfeld, L.: Zemlja; Telo 
• Gowwn, F.: Kako rišemo 

kNjIŽNe NOVOSTI 

• v torek, 2. 9. 2014, ob 10.30: Literarno druženje v Našem domu 
• v torek, 16. 9. 2014, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

        Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

PRIReDITVe V SePTeMbRu:  
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 Člani Literarnega društva LIvRA Vransko se bomo zbrali 
v soboto, 13. septembra 2014, ob 16. uri v Športni dvorani Vransko

na rednem letnem občnem zboru. 

Ob tej priložnosti vabimo v svoje vrste nove člane, tako tiste, ki bi se želeli 
preizkusiti v gledališki igri, kot tiste, ki bi raje z nami zapeli v MePZ LIvRA. 

Druži nas predvsem veselje do igre,  petja in druženja, kar ste že lahko 
opazili na naših nastopih. Pridružite se nam pri ustvarjanju družabnega 

utripa v Občini Vransko. 

  Dobrodošli. 

LITeRARNO DRušTVO LIVRA 

Vse občane občine Vransko pozivamo, da zaradi varnosti naših otrok poskrbite za svoje pse. Minuli dogodki so 
nas najbrž vse prepričali, kako življenjskega pomena je, da so štirinožni ljubljenčki nenehno pod nadzorom svojih 
lastnikov. Prav pa je tudi, da lastniki poskrbijo za iztrebke svojih psov. 

Za življenje in zdravje naših otrok gre! 

 Kolektiv Vrtca Vransko

POZIV ObČANOM ObČINe VRANSkO 

 IZLeT V beNeTke

Odhod v soboto, 13. 9. 2014, ob 5.30 z 
avtobusne postaje Vransko. 

 

Cena izleta: 60,00 evrov po osebi. 

  Informacije in prijave: Andrej Pečovnik, 
041 674 813.

V septembru 
Folklorno društvo Vransko organizira
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Spoštovani dosedanji in bodoči abonenti 
ter vsi ljubitelji gledališča, 

tudi letos pripravljamo otroški in gledališki abonma, a ker še nimamo potrjenih 
vseh terminov in naslovov, vam bomo program dostavili sredi septembra

po pošti.  
Z vpisovanjem abonmajev bomo pričeli 
22. septembra in zaključili 10. oktobra. 

 Vabljeni.

AbONMA 2014/15

“NAjLePšA RAZgLeDNIcA VRANSkegA” 

Namen natečaja je pridobiti najlepše fotografije Vranskega. 

Predmet natečaja je izdelava nove razglednice Vranskega, saj so obstoječe že 
zastarele. 

Predlog mora vsebovati vsaj pet različnih fotografij v jpg-formatu. Posamezna 
fotografija naj bo velikosti vsaj 5 MB (za 10 x 13 cm pri 300 dpi). 

Motivi na fotografijah naj bodo pogled na Vransko s hriba, trg Vransko, 
posamezne znamenite stavbe … 

Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki naj fotografije pošljejo do 20. 
septembra 2014 na CD-ju na naslov: ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko. 

Na ovojnico naj napišejo »Najlepša razglednica Vranskega«. V ovojnico naj 
dodajo list z geslom. Komisija bo izbrala najboljše fotografije in gesla izbranih 

avtorjev objavila v naslednji številki Občinskega informatorja. 

Nagrada za najlepše fotografije je 100 evrov. ZKTŠ Vransko si pridržuje pravico, 
da izbere le določeno fotografijo posameznega avtorja. V tem primeru se bo 

nagrada razdelila med več avtorjev in bo znašala 20 evrov na fotografijo. 

V primeru, da poslane fotografije ne bodo ustrezale pričakovanjem, si ZKTŠ 
Vransko pridržuje pravico, da ne izbere nobenega predloga.

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko razpisuje 
natečaj
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Poletje je čas naklonjen ljubiteljem 
mopedov oz. koles z motorji. V tem 
času lastniki tovrstnih prevoznih 
sredstev največkrat želijo registri-
rati svoje jeklene konjičke. Pogosto 
pa se zgodi, da so le-ti izgubili oz. ni-
majo dokumentacije, ki je potrebna 
za registracijo vozila. Vse do spre-
membe Zakona o motornih vozilih 
leta 2011, je bilo mogoče mopede 
registrirati tudi v primeru, ko lastnik 
ni imel dokazila o izvoru (računa, 
pogodbe…) na podlagi izjav dveh 
polnoletnih prič pri upravni enoti 
ali registracijski organizaciji. Tre-
nutno veljavna zakonodaja tega ne 
dopušča. 
Vlogi za registracijo motornih vozil, 
kamor sodijo tudi mopedi, je po-
trebno predložiti med ostalimi do-
kazili (zavarovalna polica, potrdilo 
o tehnični brezhibnosti vozila …) 
tudi »dokazilo o izvoru in lastništvu 
vozila ali posameznih delov vozila, 
ki so bili dodatno vgrajeni (npr. šasi-
ja, motor)«.
 V tej zvezi bi radi poudarili, da zakon 
določa izjeme, med katere sodijo 
starodobniki (starodobnik je vozilo, 
ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, 
ohranjeno in tehnično vzdrževa-
no tako, da je skladno z originalno 

konstrukcijsko sestavo in obliko in 
se zaradi svojega zgodovinskega in 
tehničnega pomena ne uporablja za 
vsakodnevne prevoze), traktorji in 
traktorski priklopniki, če so bili na 
ozemlju Republike Slovenije pred 
1. majem 2004, ter bivalni priklopni-
ki, izdelani pred 1. januarjem 1998, 
če lastništvo teh vozil ni sporno. 
Poudarjamo, da mopedi ne sodijo 
med tako imenovane izjeme.
V primeru prej navedenih izjem, ka-
dar lastnik nima nobenih dokumen-
tov o lastništvu, ker so le-ti uničeni 
ali izgubljeni, uprava enota uvede 
poseben ugotovitveni postopek na 
zahtevo stranke.
Pri mopedih, ki niso zajeti med 
starodobnike, mora lastnik poleg 
dokazila o lastništvu priložiti tudi 
dokazilo o izvoru vozila, kar pome-
ni, da mora biti dokazana celotna 
veriga prenosa lastništva vozila od 
njegove prodaje na trg (za vozila, ki 
so bila ves čas v Republiki Sloveniji) 
oziroma od prihoda vozila na ozem-
lje Republike Slovenije (za vozila, ki 
so bila že registrirana izven Repub-
like Slovenije) do njegovega zadnje-
ga lastnika. 

Pridobitev statusa starodobnega 
vozila
Fizična ali pravna oseba, ki želi regi-
strirati starodobno vozilo v pro-
metu, ki je že lahko bilo kdaj regi-
strirano v Republiki Sloveniji ali ga je 
uvozila iz tujine, vloži pri strokovni 
organizaciji za ugotavljanje sklad-
nosti vozil zahtevo za razvrstitev 
vozila kot starodobno vozilo. 
Zahtevi za podelitev statusa staro-
dobnika je treba priložiti doku-
mente, iz katerih so razvidni proiz-
vajalec, leto izdelave vozila in teh-
nični podatki o vozilu. Strokovna 
organizacija od vložnika zahteva 
predložitev poročila o izpolnjevanju 
prej navedenih zahtev, ki ga izda na-
cionalna organizacija za starodobni-
ke, ki je članica Mednarodne zveze 
starodobnih vozil (FIVA), s pravico 
izdaje dokumentov o razvrstitvi 
vozil po pravilih te mednarodne 
organizacije. Po izvedeni identifi-
kaciji vozila strokovna organizaci-
ja razvrsti vozilo kot starodobnik, 
če vozilo izpolnjuje pogoje. Več in-
formacij za registracijo starodob-
nih vozil najdete na spletni strani 
Javne agencije RS za varnost pro-
meta: http://www.avp-rs.si/vozila/
primeri-iz-prakse/pridobitev-sta-
tusa-starodobnega-vozila. Želimo 
vam varno vožnjo!
 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

kAkO RegISTRIRATI MOTORNO VOZILO IN PRIDObITI STATuS STARODObNIkA

Obveščamo vas, da se 
bliža čas, ko boste morali 
dijaki in študentje oddati 
vloge za uveljavitev pra-

vice do državne štipendije za šolsko 
leto 2014/15. Dijaki boste vloge od-
dali v avgustu, študentje pa v sep-
tembru. V kolikor boste vlogo 
pozabili oddati v prej omenjenih 
mesecih, jo lahko oddate tudi kas-
neje, vendar se vam bo pravica do 
državne štipendije (v kolikor boste 
izpolnjevali pogoje za njeno prido-

bitev) priznala s prvim dnem nasled-
njega meseca po vložitvi vloge. 

Pravico do državne štipendije uvel-
javljate na predpisanem obrazcu/
vlogi, ki je dostopna na splet-
nih straneh (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, CSD Žalec) oz. jo lahko 
kupite v knjigarnah. 

Za mladoletne dijake lahko vlogo za 
dodelitev državne štipendije vloži-
jo starši oz. zakoniti zastopniki, in 

sicer na enotni vlogi za uveljavljanje 
pravic iz javnih sredstev. Polnoletni 
dijaki in študentje pa oddate vlogo 
za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev za polnoletne dijake in študen-
te. 

Vlogo lahko oddate pri  Centru  za 
socialno delo Žalec, in sicer osebno, 
po pošti (Mestni trg 5, 3310 Žalec), 
na elektronski naslov gpcsd.zalec@
gov.si ali preko portala e-uprava. 

Anja Pilih, CSD Žalec 

uVeLjAVLjANje PRAVIce DO DRŽAVNe šTIPeNDIje

Ne SPRegLejTe
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Žalec, 19. 8. 2014 – V nekatere kraje na območju Spodnje Savinjske doline je RKS – Območno združenje Žalec postavi-
lo nove zabojnike za uporabna oblačila in obutev. Prebivalcem po novem ni potrebno stvari oddajati le v zabojnik 
pred centralnim skladiščem v Hmeljarski ulici 3 v Žalcu.

Po dogovoru z lokalnimi skupnostmi so zabojniki postavljeni: 
• v Surovini v Vrbju, 
• med blokovskim naseljem v Bevkovi ulici v Žalcu, 
• pred Podružnično osnovno šolo Trje, 
• v Libojah pred Barom Lili, 
• v Gotovljah pri Gostišču Novak, 
• pred Osnovno šolo Tabor in 
• ob gostišču Pri Nacu v Grižah. 

Že nekaj časa pa lahko stvari oddajate tudi v zabojnike: 
• v Preboldu pri gostišču Fijalka, 
• v Šempetru za krajevno skupnostjo in 
• na Polzeli pred Papirnico A4. 

Poleg uporabnih oblačil in obutve lahko v zabojnike odlagate hišni tekstil, kot 
je posteljnina, prti, zavese, brisače in tudi igrače. 

Občane prosijo, da v njih ne odlagajo mokrih, umazanih in strganih oblačil ter obutve, šiviljskih in krojaških odpadkov 
ter tekstilnih polizdelkov. Stvari naj oddajajo čiste v plastičnih vrečkah. 

Zbrane stvari pripeljejo v centralno skladišče v Žalec, kjer jih pregledajo prostovoljci. Še uporabne sortirajo po šte-
vilkah in razdelijo socialno ogroženim ljudem vsak torek od 9. do 11. ure. Raztrgana in neuporabna oblačila so namen-
jena krpam za čiščenje. 

V RKS - OZ Žalec se za oddane stvari najlepše zahvaljujejo. 

Več informacij: 
• Pavla Artnik, predsednica RKS – OZ Žalec, tel.: 051 457 661; 
• Matjaž Črešnovar, sekretar RKS – OZ Žalec, tel.: 041 601 751.

POSTAVILI SO NOVe ZAbOjNIke ZA uPORAbNA ObLAČILA

Ne SPRegLejTe

MARkIRANA 
DODATNA PLANINSkA POT 

VRANSkO-MeNINA

Markacisti iz Planinskega društva Vran-
sko so zaradi varnosti in pritožb pohod-
nikov v začetku maja markirali dodatno 
planinsko pot Vransko-Menina. Nova 
pot se od stare odcepi na makadamski 
cesti Vologa-Orehovec, približno 500 
metrov od odcepa za Orehovec (bivši 
lovski dom). Čas hoje ostaja enak. Do-
datna pot se priključi stari pri kmetiji 
Jeseničnik. Stara pot mimo Orehovca je 
prehodna na lastno odgovornost zaradi 
popadljivih psov. 

 Jožef Semprimožnik, 
načelnik markacistov
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Osebe, ki so bile po osamosvojitvi 
Slovenije izbrisane iz registra stal-
nega prebivalstva (RSP) in izpol-
njujejo z Zakonom o povračilu 
škode osebam, ki so bile izbrisane iz 
RSP določene pogoje, lahko od 18. 
6. 2014 dalje v roku treh let (do 18. 
6. 2017), na katerikoli upravni enoti 
v Republiki Sloveniji, vložijo zahtevo 
za določitev denarne odškodnine. 
Navedeni zakon določa, da je upra-
vičenec oseba, ki je bila izbrisana 
iz RSP in je po izbrisu pridobila do-
voljenje za stalno prebivanje po 
Zakonu o tujcih, Zakonu o urejanju 
statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ ali Zakonu 
o začasnem zatočišču oziroma je 
bila po izbrisu sprejeta v državljan-
stvo Republike Slovenije. Do po-
vračila škode so upravičeni tudi tisti 
izbrisani, ki so si v Republiki Sloveni-
ji poskušali urediti status, pa je bila 
njihova vloga za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje ali za sprejem v 
slovensko državljanstvo zavrnjena, 
zavržena ali je bil postopek ustav-
ljen. Ta vloga je morala biti vložena 
pred uveljavitvijo Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Re-
publiki Sloveniji, ki je začel veljati 24. 
7. 2010.
V upravnem postopku o izplačilu 
denarne odškodnine odloča uprav-
na enota, na območju katere je ime-

la oseba v času izbrisa prijavljeno 
stalno prebivališče. Zoper odločbo 
upravne enote o določitvi denarne 
odškodnine je dovoljena pritožba, 
o kateri bo odločalo Ministrstvo za 
notranje zadeve. Upravičenci lahko 
vložijo tudi tožbo za plačilo denarne 
odškodnine v sodnem postopku, v 
tem primeru bo odločalo pristojno 
sodišče.
Zahtevi za izplačilo odškodnine ni 
potrebno priložiti nobenih poseb-
nih dokazil, ampak le navesti ose-
bne podatke, za državljane in rezi-
dente Slovenije potrebujemo tudi 
davčno številko in transakcijski 
račun, če imajo le-tega odprtega. 
Tiste osebe, ki so si v Republiki 
Sloveniji poskušale urediti status, 
pa je bila njihova vloga za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje ali 
za sprejem v slovensko državljan-
stvo zavrnjena, zavržena ali je bil 
postopek ustavljen, morajo v po-
stopku dokazati, da so v obdobju od 
izbrisa iz RSP do pravnomočnosti 
odločbe, s katero je bila njihova vlo-
ga zavrnjena ali zavržena oz. sklepa 
o ustavitvi postopka, tudi dejansko 
živeli v Republiki Sloveniji (npr. potr-
dilo o šolanju, pogodbe o zaposlitvi 
oz. kopije delovne knjižice, najemne 
pogodbe za stanovanje, potrdila o 
koriščenju zdravstvenih storitev, 
itd.). Za vlogo in odločitev na prvi in 
drugi stopnji v upravnem postopku 
se ne plača upravna taksa. 
Višina denarne odškodnine se upra-
vičencem določi glede na obdobje 
izbrisa. Upravičencem za vsak za-

ključen mesec izbrisa pripada 50 eu-
rov denarne odškodnine. Z odloč-
bo o izplačilu denarne odškodnine 
upravna enota ugotovi obdobje 
izbrisa in višino denarne odškod-
nine. Odškodnine do višine 
1.000 eurov se bodo izplačale v 
enem znesku, 30 dni po pravno-
močnosti odločbe. Odškodnine, 
višje od 1.000 eurov, se bodo 
izplačevale v največ petih obrokih.
Pri uveljavljanju odškodnine v sod-
nem postopku in pri uveljavljanju 
drugih oblik pravičnega zadoščenja 
zaradi izbrisa mora oseba izkazati, 
da izpolnjuje pogoje oziroma status 
upravičenca. Status upravičenca se 
lahko izkazuje s potrdilom upravne 
enote, da je bila oseba izbrisana iz 
RSP in je po izbrisu pridobila do-
voljenje za stalno prebivanje ali je 
bila sprejeta v državljanstvo. Izpol-
njevanje pogojev za pridobitev 
odškodnine v sodnem postopku 
ali pri uveljavljanju drugih oblik 
pravičnega zadoščenja se lahko do-
kazuje tudi s pravnomočno odločbo 
o priznanju upravičenca ali pravno-
močno odločbo o določitvi denarne 
odškodnine. 
Na Upravni enoti Žalec smo od dne, 
ko se je zgoraj citirani zakon začel 
uporabljati, do 30. 6. 2014 prejeli 
12 tovrstnih zahtevkov, tri zadeve 
smo v pristojno reševanje odstopili 
drugim upravnim enotam, v ostalih 
zadevah pa smo izdali že prve od-
ločbe.
 Simona Stanter, načelnica UE Žalec

IZbRISANI – IZPLAČILA DeNARNIh ODškODNIN

POSLOVILI SO SE
V juliju in avgustu so se od nas poslovili: 

Drago Vobovnik, 1934-2014
Antonija Beršnjak, 1931-2014

Marija Cestnik, 1928-2014

Upravna enota Žalec volivce obvešča, da so splošni volilni imeniki za območje občin Braslovče, Polzela, Prebold, 
Tabor, Vransko in Žalec, sestavljeni za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki bodo v 
nedeljo, 5. 10. 2014, razgrnjeni in državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo stalno prebivališče na območju 
volišč navedenih občin, na vpogled do vključno 19. 9. 2014 na sedežu Upravne enote Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, 
v poslovnem času Upravne enote Žalec. 
V času razgrnitve imajo volivci pravico pregledati razgrnjene splošne volilne imenike in zahtevati popravek podatkov 
pisno ali ustno. 

RAZgRNITeV  SPLOšNIh VOLILNIh IMeNIkOV
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Nedelja, 31. avgust, ob 8. uri
kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

Nedelja, 14. september, ob 15,00
Hubertova maša
Kapelica pri Zakonjškovih
Lovska družina Tabor, 041 335 274 

Nedelja, 28. september, ob 8. uri
kmečka tržnica
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

PRIREDITVE v občini TABOR 
v AVGUSTU in SEPTEMBRU 2014

NAPOVeDNIk DOgODkOV - AVguST/SePTeMbeR 2014

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 8. 2014
8.00-14.00 XV. OBLETNICA SVAMZ AMZS Center varne vožnje 

Čeplje

SVAMZ Vransko
(03 705 50 66, 
041 989 191)

30. 8. 2014
20.00

Vranski poletni večeri
NEJC KUHAR, kitara

Cerkev sv. Mohorja
in Fortunata v Stopniku

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 
031 210 298)

2. 9. 2014
10.30 LITERARNO DRUŽENJE Naš dom/Zavod sv. Rafaela Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

11. 9. 2014
8.00

SREČANJE UPOKOJENCEV CELJSKE REGIJE 
V PODČETRTKU Odhod izpred Mercatorja

Društvo upokojencev Vransko 
(041 815 211, 
031 494 833)

12. 9. 2014
20.00

MAKEDONIJA, POZABLJENA 
OBLJUBLJENA DEŽELA

Predavanje Jožija Pavliča in Mihe Hribarja 
ob izdaji plezalnega vodnika

Kulturni dom Vransko Joži Pavlič
(031 736 991)

13. 9. 2014 
5.30

IZLET V BENETKE 
S FOLKLORNIM DRUŠTVOM VRANSKO Avtobusna postaja Vransko Folklorno društvo Vransko

(041 674 813)

13. 9. 2014
16.00

Občni zbor
LITERARNEGA DRUŠTVA LIVRA Športna dvorana Vransko

Literarno društvo Livra 
Vransko

(041 873 080)

16. 9. 2014
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 9. 2014
9.00

4. TEK IN KOLESARJENJE 
PO OBČINI VRANSKO pri Športni dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 238 749,         
03 703 12 10)

21. 9. 2014
12.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV Športna dvorana Vransko

Občina Vransko
Župnija Vransko

Župnijska Karitas Vransko
OO RK Vransko
(03 703 28 00)

23. 9. 2014
16.00-17.00

Informativni dan
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE UPI - ljudska univerza Žalec UPI – ljudska univerza Žalec 

(03 713 35 65)

27. 9.-28. 9. 2014
7.00-21.00

DRŽAVNO PRVENSTVO
karting, sodobni motociklizem

AMZS Center varne vožnje 
Čeplje

AMZS Center varne vožnje
(01 530 52 30)

27. 9. 2014
10.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT 
OB SVETOVNEM DNEVU TURIZMA

Schwentnerjeva hiša 
Vransko

ZKTŠ Vransko
(041 919 829,         
03 703 12 10)

27. 9. 2014
20.00

Vranski poletni večeri
KLAVIRSKI TRIO PODLESEK - HUDNIK

Schwentnerjeva hiša
Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 
031 210 298)



ZAČETEK PRIREDITVE JE OB 8:00 (PRIJAVNICE DOBITE IN SE ODDAJO NA CVV 
VRANSKO  OB PRIHODU), OB 14:00 ŽREBANJE IN URADNI ZAKLJUČEK PRIREDITVE!

PRAZNUJE ZE SVOJ PETNAJSTI ROJSTNI DAN!

AMZSCVVlogo_CMYK.ai

AMZSCVVlogo_Pantone.ai

AMZSCVVlogo_CMYK_obroba.ai

AMZSCVVlogo_BW.ai

AMZSCVVlogo_monoBW.ai

AMZSCVVlogo_NEG.ai

več info na www.svamz.com ali 041 989 191

Pred petimi leti se nas je zbralo na Vranskem več kot tisoč, letos se nas mora še 
več. Tudi tokrat bo prireditev za udeležence popolnoma brezplačna, prav tako 
ni vstopnine! Zabavali nas bodo člani Ansambla Lun’ca, organiziran je velik 
bošji sejem, jahanje za otroke, in še in še! 

VABLJENI VSI IMETNIKI STARODOBNIH VOZIL NA 
SKUPNO PRAZNOVANJE, KI BO 

30. AVGUSTA 2014 NA CENTRU VARNE VOZNJE 
VRANSKO. 
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