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Naslednja številka izide 28. 11. 2014. 

Prispevke zbiramo do 15. 11. 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 pre-
verimo njegovo identiteto. 

UREDNIŠTVO

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

Volivkam in volivcem se zahvaljujem za ponovno izkazano zaupanje na volitvah župana Občine Vransko. Prizadeval si bom za 
nadaljnje izboljšanje kakovosti našega bivalnega okolja in prijazno občino Vransko. Potrebno se je zavedati, da ob zaostreni fi-
nančni situaciji in vedno bolj mačehovskemu odnosu države do podeželskih občin ne bo mogoče postoriti vsega, kar bi si želeli, 
lahko pa s premišljenimi koraki postopoma dosežemo veliko. Prepričan sem, da bom tudi v svojem petem mandatu upravičil 
vaše zaupanje.  

Župan Franc Sušnik

ZAhVALA ZA IZkAZANo ZAuPANjE NA VoLItVAh

Biti najboljši je težko, 
potruditi se po svojih najboljših močeh pa je lahko. 

Dragi moji volivci! 

Zahvaljujem se vam za zaupanje, ki ste mi ga izkazali. Obljubljam, da se bom trudila, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. 
Že sedaj se veselim srečanja v maju, ko se bomo vsi zbrali ob glasbi, jedači in pijači ter se poveselili in tako utrdili naša pri-
jateljstva. 

Rada vas imam! 

Anica Jagodič

hVALA, PREkoPA, hVALA, VINdIjA!

Spoštovani krajani,

najprej se želim iskreno zahvaliti za glasove, ki ste mi jih namenili na letošnjih lokalnih volitvah. Žal jih ni bilo zadosti, da bi 
lahko na enak način in v enakem obsegu kot doslej pomagal kraju, društvom in posameznikom, kar sem počel z veseljem 
in me je takšno delo notranje izpolnjevalo. Pomoč številnim krajanom in delo v korist skupnosti in društev mi je pomenilo 
veliko več kot pa katera koli (politična) funkcija.

O vseh svojih projektih sem vas sproti obveščal na spletni strani www.sedmica.si in facebooku. Moje aktivnosti niso bile na-
menjene iskanju medijske pozornosti ali lastni hvali, ampak sem želel pokazati, da se v Sloveniji lahko dela drugače in bolje. 
Predvsem pa sem želel z lastnim zgledom motivirati in spodbuditi še koga, da me posnema in pripomore, da bo svet lepši 
in prijaznejši. Tako je bilo tudi v primeru, ko sem na seji občinskega sveta predlagal, da se vsi svetniki odpovemo sejninam v 
korist Dejana Grilja. Kmalu zatem so nas v tem posnemali še mnogi drugi … 

Pogled v mandat 2010–2014 sporoča, da sem na sejah občinskega sveta postavil 66 vprašanj, pobud in predlogov (največ 
med vsemi svetniki), sklical 8 sestankov v Čepljah, na katerih smo reševali aktualno problematiko vaščanov, bil aktiven član 
nekaterih društev in še veliko več. Podrobneje si lahko ogledate na www.sedmica.si.   

Prav tako sem od sejnin in podžupanske plače med društva, projekte in posameznike v občini Vransko razdelil vsaj 12.412,77 
evrov. Kdaj in za kakšen namen, si lahko podrobneje ogledate na www.sedmica.si 

V organizaciji dogodka Vransko Summer Night smo v dveh letih za pomoč Veroniki in Nevi, ki sta utrpeli hude poškodbe v 
prometni nesreči, in Aniti za zdravljenje po operaciji namenili več kot 6000 evrov. 

V dober namen podarjena sredstva in za vsemi dejanji, ki sem jih storil kot občinski svetnik in podžupan stojim in danes bi 
ravnal enako. 

Spoštujem voljo ljudi in njihovo odločitev, ki so jo izrazili na volitvah v nedeljo, 5. 10. Iskreno čestitam izvoljeni protikandi-
datki Maji, županu in ostalim članom občinskega sveta in jim želim vse najboljše pri opravljanju odgovornega dela. Zase 
vem, da sem svojemu kraju ponudil vse, kar sem lahko, in na to sem ponosen. Prav tako se najlepše zahvaljujem za vse klice, 
sporočila in podporo, ki ste mi jo izrekli v teh dneh. 

Vse dobro. 

Alex ‘ma vas rad!

ZAhVALA oB LokALNIh VoLItVAh 2014

Občina Vransko 
vabi na 

KOMEMORAcIjO 
ob dnevu spomina na mrtve

v petek, 31. oktobra 2014, ob 11. uri
pri spomeniku padlih borcev na Gorici.
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ZGodILo SE jE ...

Novoizvoljeni občinski svetniki,  ki so jim volivke in volivci 
na lokalnih volitvah 5. oktobra zaupali vodenje občine v pri-
hodnjih štirih letih, so se v torek, 21. oktobra 2014, zbrali na 
konstitutivni seji občinskega sveta v Schwentnerjevi hiši na 
Vranskem. 

Potrdili so mandate 
novega starega žu-
pana Franca Sušni-
ka, ki so mu voliv-
ci  zaupali že peti 
mandat, ter občin-
skih svetnikov oz. 
svetnic Anice Ja-
godič, Maje Prese-
kar, Ksenije Rovan 

Krivec, Marjana Pečovnika, Ervina Pepela, Vida Križnika, 
Alenke Lebeničnik, Monike Ferme, Sonje Cencelj, Ivana Ko-
kovnika in Jožeta Matka. Poleg tega so kot stalno delovno 
telo občinskega sveta imenovali tudi petčlansko Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja v 

sestavi: predsednica Ksenija Rovan Krivec ter člani Marjan 
Pečovnik, Ervin Pepel, Ivan Kokovnik in Jože Matko. 

Županu, občinskim svetnicam in svetnikom želimo pri nji-
hovem delu obilo uspehov in modrih odločitev.

Konstitutivna seja občinsKega sveta

V soboto, 20. 9. 2014, se je skromno 
število ljubiteljev teka in kolesarjenja 
ponovno zbralo že na 4. teku in kole-
sarjenju po občini Vransko. 

Tekači so premagali 13 km in 3,5 km, 
kolesarji pa 15 km dolgo progo s števil-
nimi daljšimi in krajšimi vzponi. 

Vsi udeleženci so bili zmagovalci dne-
va, za kar jim še enkrat čestitamo. 

Za njihovo varnost na progi so poskr-
beli reditelji PGD Vransko, PGD Tešova, 
PGD Ločica pri Vranskem in PGD Pre-
kopa-Čeplje-Stopnik ter reševalna eki-
pa Zdravstvenega doma Velenje. 

Dogodek je bil nekaj posebnega, saj 
so se lahko vsi udeleženci sprostili ob 
masaži nog, ki sta jo izvajali maserki 
Studia dobrega počutja H.E.B.A. 

V Gostinstvu Lisjak,  SADEX-u, Sedmici, 
Mesnici Križnik, Brglez d. o. o., Mlekar-
ni Celeia so poskrbeli za izgubljeno ener-
gijo z okusno malico. 

Čeprav so težki časi, nam je uspelo za 
vse udeležence pripraviti vrečke z da-
rili pokroviteljev. Zahvaljujemo se 

podjetju Ewopharma, studiu Di.Foto.
Graf, Pizzeriji Golobček, Studiu dobre-
ga počutja H.E.B.A., AMZS - Centru 
varne vožnje Vransko, MI-2 group, Piv-
ovarni Laško, Bicikl.com, Studiu Smart 
Design, Frizerstvu Branka, Zavaroval-
nici Triglav ter Oriflame. 

Vsem udeležencem 4. teka in kolesar-
jenja po občini Vransko se še enkrat 
zahvaljujemo, da ste se udeležili prire-
ditve in s tem podprli športno dogajan-
je na Vranskem. Želimo in upamo, da 
se v naslednjem letu vidimo v večjem 
številu. 

ZKTŠ Vransko

Za nami že 4. teK in Kolesarjenje po občini vransKo

V Cankarjevem domu v Ljubljani je od 
29. septembra do 1. oktobra 2014 po-
tekal že 14. festival za tretje življenjsko 
obdobje, na katerem se je zvrstilo pre-
ko 200 izobraževalnih, strokovnih in 
kulturnih dogodkov ter razstavljalo več 
kot 160 razstavljalcev. 

Letos se  je v okviru RDO Dežela Celj-
ska predstavil tudi Zavod za kulturo, 

turizem in šport Vransko. Obiskovalci 
festivala so pokazali veliko zanimanja 
za turistično in kulturno ponudbo Vran-
skega. 

Na festival smo povabili tudi Vezilje 
Snežinka Vransko in izdelovalko rož iz 
papirja Martino Felicijan. Gospa Marti-
na je privabila ogromno občudovalcev 
s sprotnim izdelovanjem cvetja, zain-
teresiranim pa je ponudila, da so se 
tudi sami preizkusili v tej veščini. Cvet, 
ki je nastal pod njihovimi prsti ali prsti 
gospe Felicijan, so odnesli domov, ku-
pili pa so lahko že izdelane šopke ali 
nogavice iz prave ovčje volne, ki so do-
datna ponudba. 

Vezilje je zastopala Marjetka Ka-
pus, ki je poleg prtičkov razstavljala 
tudi nakit, ki ga izdeluje pod lastno 

blagovno znamko. Ob stojnici se je 
ustavilo veliko žensk, ki so povedale, 
da tudi same vezejo, a jih pogled na 
vezenine pritegne vselej znova. Tudi 
nakit ni ostal neopažen in kar nekaj 
kosov je dobilo nove lastnice. 

Prava atrakcija so bila izpihana ja-
jca z res umetniškimi vzorci izpod 
rok Vlada Rančigaja. Marsikdo si jih 
zaradi krhkosti in zavedanja, koliko 
ur in truda zahteva za izdelavo eno 
jajce, ni upal niti dotakniti. 

Za vranske znamenitosti in pridne 
ustvarjalce so izvedeli širom Sloveni-
je, saj so bili obiskovalci res od vse-
povsod, še bolj veseli pa bomo, ko 
nas bodo tudi obiskali.

ZKTŠ Vransko

preDstavili smo se na Festivalu u3žo
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ZGodILo SE jE ...

Vsem občanom in občankam Občine 
Vransko ter vsem ljudem, ki ste v sobo-
to, 18. 10. 2014, ob akciji »DROBTINICE 
2014« darovali prostovoljni prispevek v 
zameno za kruh kot pomoč otrokom iz 
socialno ogroženih družin na OŠ Vran-
sko-Tabor za plačilo položnic šolske 
malice in kosila, se na tem mestu še 
enkrat in od srca najiskreneje zahva-
ljujem. 

Iskrena hvala tudi podmladku RK 
– prostovoljcem  (Zali Križnik, Neži 
Podbregar, Elizabeti Božilovi, Aljažu 
Orehovcu, Alisu Džafiću) ter njihovi 
mentorici Poloni Vodičar iz OŠ Vran-
sko-Tabor, ki so s svojo  pomočjo poka-
zali do šolskih prijateljev veliko empati-
je in jim tako po svojih najboljših močeh 
nesebično pomagali. 

 OO RK Vransko 
Breda Čvan

»isKrena ZaHvala...«

Le kdo ga ne pozna … pilota Lojza.  S 
svojo pojavnostjo na Vranskem je leta 
in leta spadal med legende, žal med 
tiste pivske legende, ki je občane Vran-
skega na trenutke spravljala v dobro, 
velikokrat pa tudi v slabo voljo. 

Ko je življenjski slog brezdomca in 
dolgoletnega alkoholika naredil svoje, 
je Lojza skoraj stalo življenja. Takrat 
so tisti, ki jim je mar in jim je življenje 
sveto, navkljub nasprotovanju števil-
nih, celo uporu stanovalcev v Našem 
domu, staknili glave. In Lojz je »prile-
tel« k nam. Tako Lojz kot zaposleni 
smo potrebovali veliko časa, nege, 
skrbi, človečnosti in potrpežljivosti, 

da ga imamo sedaj možnost srečevati 
nasmejanega, zadovoljnega, celo zalju-
bljenega. Lojz je danes eden prijetnej-
ših sogovornikov na Vranskem, vedno 
pripravljen pomagati, urejen, vljuden 
in, kar je tudi zelo pomembno, še ved-
no poln humorja. Velikokrat vemo in vi-
dimo, da na svojih plečih nosi bolečine, 
poškodbe, omrzline ... preteklega živ-
ljenja, vendar vse prenaša pokončno. 

Te dni minevata dve leti Lojzove 
treznosti. Iz srca mu čestitamo in mu 
želimo, da zbirka takšnih let postaja 
vse številnejša. 

Mojca Hrastnik s sodelavci 

PILotoVA oBLEtNICA

Na današnjem pogovoru smo pojasnili 
stališča občine Vransko do dejavnosti, 
ki naj bi se začela v proizvodnih pros-
torih firme KIV d. d. v stečaju.

V petek, 10. oktobra, sem sprejel na po-
govor gospoda Sama Feštajna, lastnika 
avtoodpada Feštajn in aktualnega na-
jemnika poslovnih prostorov firme KIV 

d. d. v stečaju, in gospoda Janka Drčo, 
predsednika upniškega odbora firme 
KIV d. d. v stečaju. Pri pogovoru sta 
bila prisotna tudi novoizvoljena člana 
občinskega sveta Marjan Pečovnik in 
Ervin Pepel. 

Gospod Samo Feštajn nas je seznanil, 
da načrtuje na območju firme KIV 
odpreti trgovino z avtomobilskimi 
rezervnimi deli, prostore in progo za 
tehnične preglede, mehanično delavni-
co in postajo vlečne službe. Gospod 
Janko Drča kot predsednik upniškega 
odbora je te navedbe potrdil. Oba sku-
paj sta še nakazala možnost nadalje-
vanja proizvodnje toplotnih naprav. V 

imenu občine Vransko sem še enkrat 
ponovil, da je dejavnost avtoodpada 
v podobni obliki in obsegu, kot to de-
javnost izvaja gospod Samo Feštajn na 
lokaciji Zgornji Perhovec 7, Izlake, za 
krajane trga Vransko, občane in občino 
Vransko nesprejemljiva. Gospoda Drčo 
pa sem pozval, naj pojasni, zakaj je bila 
ponudba za nakup in najem poslovnih 
prostorov firme KIV s strani potencial-
nega investitorja, ki zaposluje večino 
bivših Kivovih tehnikov in inženirjev, 
za stečajnega upravitelja in upnike ne-
sprejemljiva. 

Franc Sušnik, župan

Kaj se Dogaja na območju Kiv?  nočemo avtooDpaDa! 

Občina Vransko je v sodelovanju z Žup-
nijskim Karitasom in OORK Vransko 
pripravila tradicionalno srečanje kra-
janov, starih sedemdeset in več let. 
Udeleženci so se najprej zbrali v župnij-
ski cerkvi sv. Mihaela in prisluhnili sv. 
maši, ki sta jo darovala upokojeni bise-
romašnik Vlado Rutar in sedanji župnik 
Jože Turinek, nato pa so z družabnim 
delom nadaljevali v Športni dvorani 
Vransko.
Starejše je sprejel in se z vsakim posebej 
rokoval župan Franc Sušnik. V nagovoru 

je med drugim povedal, da so tovrst-
na srečanja zelo dobrodošla, saj se 
tako starejši srečajo, med seboj po-
govorijo, eden drugemu marsikaj po-
vedo in obujajo spomine na čase, ko 
so skupaj ustvarjali utrip kraja. Želel 
jim je veliko zdravja in da se prihod-
nje leto zopet srečajo. S kulturno-za-
bavnim programom so prireditev 
popestrili učenci OŠ Vransko in 
Glasbene šole Risto Savin Žalec ter 
ansambel Franci s prijatelji z Vran-
skega. Prireditev je povezovala Brina 

Krašovec, članica Literarnega društ-
va LIvRA Vransko. 

T. T.

oBujALI SPoMINE
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ZGodILo SE jE ...

Prebivalci zaselka Vindija v Mali Preko-
pi, občina Vransko, so se v soboto, 27. 
septembra, zbrali na igrišču oziroma v 
adrenalinskem parku, ki so ga skupaj z 
novo avtobusno postajo zgradili sami.

Nov zaselek Vindija, ki šteje 13 gospo-
dinjstev, je zrasel na območju, kjer je 
bilo prej samo šest hiš. Kljub temu so 
prejšnji in novi prebivalci, večinoma 
od drugod priseljene mlade družine, 
spletli dobre medsosedske odnose 
in jih nadgradili z delovnimi in drugi-
mi akcijami. Med drugim vsako leto 
pripravijo novoletni tek. Pred le-

tom dni so sklenili, da bodo v zasel-
ku uredili igrišče za otroke in prostor 
za druženje vseh generacij. Glavni 
pobudnik, projektant, koordinator in 
nadzornik izvedbe projekta je bil Ja-
nez Šoštar, ki je ob odprtju predstavil 
opravljeno delo. Uredili in opremili so 
186 kvadratnih metrov velik prostor, 
celotna vrednost investicije skupaj z 
avtobusno postajo pa znaša več kot 
11 tisoč evrov. Prebivalci zaselka so 
sami zbrali 3.295 evrov, za 1.350 evrov 
so prispevali materiala, 1.500 evrov je 
dodala Občina Vransko, vrednost 508 

udarniških ur pa je ocenjena na dobrih 
pet tisoč evrov. 

Novo pridobitev so uradno predali 
v uporabo s prerezom traku Janez 
Šoštar, 8-letna Zoja Šoštar in župan 
Franc Sušnik, sledilo pa je prijetno 
druženje ob dobrotah, ki so jih prav 
tako pripravili v domačih kuhinjah. 
Seveda pa so se pogovarjali tudi o 
tem, kaj bodo še uredili. Med drugim 
bodo namestili plezalno steno in klo-
pi. 

T. T.

odPRtjE VINdIjSkEGA PARkA

Prva oktobrska sobota je že mnogo 
let v  znamenju spomina  na 1. fron-
talno bitko slovenskih partizanov z 
okupatorjevo vojsko na Štajerskem, 
ki se je odvijala  na  Čreti 26. oktobra 
1941.

Ta zgodovinska bitka je dokaz iz-
jemne hrabrosti borcev 1. štajer-
skega bataljona in njihovega koman-
danta Franca Rozmana Staneta, ki 
so v neenakem boju prizadejali oku-
patorju znatne izgube, sami pa so 
se v zavetju noči, po več kot desetih 
napadih in vedno novih  okupator-
jevih silah, uspešno izvili iz obroča 
brez žrtev. Prva  frontalna bitka je 
imela tako velik odmev v okupira-
ni  Evropi, saj so o njej razpravljali 
generalštab nemškega  Vermahta in 
sam Hitler. Vsekakor pa je ta bitka 
okupatorju dala vedeti, da se slo-
venski narod ne bo dal kar tako 
pokoriti, kot so si zamišljali. 

Spominsko slovesnost na  Čreti so tudi 
tokrat družno organizirali: Združen-

je borcev za vrednote NOB Žalec in 
Mozirje, Društvo izgnancev Slovenije  
OO Žalec, Območno združenje vete-
ranov vojne za Slovenijo Spodnje Sa-
vinjske doline, Veteransko združenje 
Sever – odbor Žalec in Društvo  gene-
rala Maistra Žalec. Kot vedno pa so za 
lačne in žejne želodce skrbeli člani Pla-
ninskega društva Vransko. 

Že po tradiciji so srečanje in slovesno 
proslavo tudi letos obogatili Pihalni 
orkester Godbe Prebold pod vod-
stvom Marka Repnika, Mešani pevski 
zbor Pevskega društva Tabor pod 
vodstvom Špele  Kasesnik in harmoni-
karsko spremljavo Milana Kasesnika  
ter recitatorka Jožica Ocvirk, ki je 
pripravila scenarij kulturnega pro-
grama in prireditev tudi povezovala. 
Svoj delež k slovesnemu obujanju 
spomina pa so dali praporščaki s pre-
ko 30 prapori vseh treh veteranskih 
organizacij, Kulturno zgodovinsko 
društvo Triglav Ajdovščina, ki sodeluje 
na takšnih proslavah kot partizanska 
četa, in  seveda govorniki, ki so še po-
drobneje  osvetlili  nekdanji  in deloma 
tudi sedanji čas, ki od nas zahteva zno-
va velike napore in preizkušnje. 

Zbrane je uvodoma pozdravil pred-
sednik Združenja borcev za vrednote 
NOB Žalec Marijan Turičnik in  ob tem 
dejal, da z vsakoletno prireditvijo 
omogočamo ohranjati spomin  na naj-
svetlejše trenutke  zgodovine  sloven-
skega naroda, ko  so naši predniki  in  

nekateri  še živeči  borci in državljani  
pokazali, da so za domovino in svo-
bodo pripravljeni  dati tudi svoje živ-
ljenje. V nadaljevanju sta  spregovorila 
še  podžupanja  občine Nazarje Irena 
Vačovnik,  ki je prebrala govor odsotne 
županje  Majde Podkrižnik, in podžu-
pan občine Vransko Alex Reberšek. 
Oba sta   poudarila pomen teh srečanj  
za ohranitev zgodovinskega  spomina  
in za spodbudo pri premagovanju se-
danjih težav. Tokratni slavnostni go-
vornik je bil član predsedstva  Glavne-
ga odbora ZZB za vrednote NOB RS  
Milan Gorjanc. V svojem govoru je 
spomnil na ta veliki dogodek v okupi-
rani Evropi, posebej pa je  izpostavil lik  
komandanta Franca Rozmana Staneta 
in njegovo borbeno pot  pred bitko na 
Čreti in  po njej  vse do njegove smrti. 

Zatem je zadonela partizanska pesem  
Hej, brigade, slovesnost pa se je na-
daljevala s prijetnim druženjem, stiski 
rok, z obujanjem spominov in v vsak-
danjih pogovorih. 

T. T.

čreta v Znamenju spomina na ZgoDovinsKo bitKo  
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ZGodILo SE jE ...

Osteoartroza (artroza) je bolezen si-
novialnih sklepov (sklepov, obdanih 
z ovojnico oziroma kapsulo), za kate-
ro je značilno prezgodnje in prehitro 
propadanje sklepnega hrustanca. 

Sklepni hrustanec je čvrsta in elastična 
struktura, ki kot tanka plast prekriva 
kostno površino v sklepih. Sestavljen je 
iz mreže vlaken kolagena, ki so njego-
vo orodje, v to mrežo pa so vstav-
ljene hrustančne celice (hondrociti), ki 
pomenijo 10 odstotkov mase hrustan-
ca. Celice v okolico izločajo medcelični-
no, ki je v naslednjih 10 odstotkih mase 
hrustanca. Medceličnina nase izrazito 
veže vodo, ki tako ujeta v hrustancu 
pomeni kar 80 odstotkov njegove ce-
lotne mase. 

Artroza je drugi najpogostejši vzrok 
telesne oviranosti v razvitem svetu, 
takoj za srčno-žilnimi boleznimi. Najpo-
gostejši dejavnik za njen razvoj je zago-
tovo starost.

Ob pojavu artroze se gladka površi-
na hrustanca običajno na več mestih 
poškoduje in drobi, hrustančne celice 
pa ne zmorejo dovolj hitro nadomestiti 
poškodovanega in uničenega hrustan-
ca. Poškodbe se postopno poglabljajo, 
kar rentgenski posnetek prizadetega 
sklepa prikaže kot izginjanje prostora 
v sklepu. Manj prožna in raztegljiva 
postane tudi sklepna ovojnica, kostni-
na se gosti in začne tvoriti izrastke ob 
sklepih, kar povzroča močne bolečine, 
oteklino ter slabo gibljiv in nestabilen 
sklep.

Vendar starost ni edini dejavnik tve-
ganja za nastanek artroze. Na okvaro 
vpliva prekomerna telesna teža, pres-
novne motnje, kot so previsoka raven 
holesterola, sladkorna bolezen ter 
previsoka raven sečne kisline. Bolezen 
pogosteje prizadene ženske, in sicer v 
obdobju menopavze. 

Najpogosteje se začne v kolenih in 
kolkih ter v prizadetosti vratne in 
ledvene hrbtenice. Stanja po težjih 
poškodbah ali operacijah lahko zelo 
povečajo tveganja za nastanek artroze.

Vsak, ki pri sebi ali na podlagi preiskav 
prepozna znake artroze, naj najprej 

poskuša v svojem življenju odstraniti 
ali vsaj omiliti dejavnike, ki nastanek 
artroze pospešujejo. Zmanjšanje pre-
komerne telesne teže denimo razbre-
meni pritisk na hrustanec nosilnih skle-
pov. 

Gibanje na prostem z normalno obre-
menitvijo nahrani hrustanec s hranil-
nimi elementi, ki iz sklepne tekočine 
prodrejo v tkivo. Drsenje v sklepih pod 
fizično obremenitvijo namreč omogo-
ča iztiskanje stare vsebine iz hrustan-
ca in srkanje sveže vsebine ter vode iz 
sklepne tekočine v hrustanec.

Osebe z artrozo kolkov naj se izogiba-
jo sedenju na nizkih podlagah in obla-
zinjenih sedalih, v nobenem primeru 
pa naj kot telesno aktivnost ne izbi-
rajo športov, ki vključujejo poskoke, 
doskoke z višine in močne odrive ali 
kjer obstaja nevarnost padca. Za lajša-
nje težav je zelo učinkovita fizioterapija 
v sklopu rehabilitacijske medicine. Pri-
poročljiva je vadba v vodi, kjer je zaradi 
vzgona sila teže na sklepe pomembno 
manjša. 

mag. Simona Novak, 
dipl. fizioterapevtka 

v Zavodu Sv. Rafaela Vransko

Ko Zabolijo sKlepi - boleZen propaDanja HrustanCa

Člani in članice Folklornega društva Vransko so novo sezono 
začeli delovno. V septembru so izvedli intenzivne vaje, v okto-
bru pa so se udeležili prireditve "Dediščina gre v šole - bilo je 
nekoč na Osnovni šoli Vransko-Tabor", izvedli 7. tradicionalni 
letni koncert ter gostovali v Avstriji. 

Intenzivne vaje so letošnje leto, za razliko od preteklih let, po-
tekale v Podravju, natančneje v Domu Štrk, ki stoji na obrob-
ju vasi Spuhlja. Na vajah so največ časa namenili utrjevanju 
naučenih plesov in ljudskih pesmi, preostali čas pa so člani in 
članice namenili druženju, ki sta ga vsekakor popestrili jezična 
kuharica in Muca Copatarica, ki se je vsak večer poigrala s če-
vlji. 

4. oktobra je Folklorno društvo Vransko pripravilo 7. tradicio-
nalni letni koncert, na katerem je predstavilo star običaj "Pušn 
šank". Poleg vranskih folkloristov in Godčevske skupine Polhi 
so na koncertu sodelovali tudi Folklorna skupina in tamburaški 
ansambel Predgrad ter Sekstet Gomilsko.  

Oktobra so se folklorniki z veseljem odzvali tudi povabilu Ko-
roških Slovencev ter v vasi Obirsko, Železna Kapla- Bela pred-
stavili štajerske ljudske plese. 

"Jesenski plesni korak udarja ritem mehak, 
barva liste bežne in ovija melodije nežne." 

Če želiš plesati tudi ti, te člani in članice vabijo, 
da jih obiščeš na vajah, 

vsako sredo med 20. in 22. uro v Gasilskem domu Vransko 
ter z njimi zaplešeš. 

Folklorno društvo Vransko

Delovni ZačeteK nove seZone FolKlornega DruŠtva vransKo
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Spoštovani obiskovalci, 

Balet HNK Zagreb je žal odpovedal gostovanje v SNG Maribor s predstavo Ana Karenina, zato vam ponujamo ogled baleta Hrestač.

ZKtŠ - Kultura in Šport

ABONMA 2014/15

sobota, 8. november 2014, ob 10.00 
PEPELKA
Lutkovna predstava za otroke od 5. leta starosti. 
Lutkovno gledališče Maribor  

Otroški abonma Gledališki abonma
sobota, 22. november 2014, ob 19.30
ČEŠPE NA FIGI 
Komedija 
Gledališka skupina KD "Brce" - Gabrovica pri Komnu  

Peter Iljič Čajkovski 
HRESTAČ 
sobota, 27. december 2014, ob 19.30 
jUBILEjNA 50. PREDSTAVA 
Pravljični balet v dveh dejanjih po zgodbi Hrestač in mišji kralj E. T. A. Hoffmanna 

Zadnji balet Petra Iljiča Čajkovskega (1840-1893), Hrestač, velja od šestdesetih 
let 20. stoletja za enega najbolj priljubljenih baletov sploh. Razloge za njegovo 
priljubljenost kaže iskati v dejstvu, da sta tematika in slikovita glasba uglašeni s 
pravljičnim razpoloženjem božičnega časa in zime. 

Balet v prvih petdesetih letih po nastanku ni doživel uspeha, ki ga je deležen danes. Širšemu občinstvu je odkrila pravo vrednost dela 
šele slikovita, duhovita in intimna produkcija znamenitega koreografa Georgea Balanchina. In v rokah izjemnih sodobnih koreogra-
fov, kot je denimo svetovno priznani kanadski koreograf David Nixon, se v vsej svoji lepoti razpre tudi današnjemu človeku – naj bo 
otrokom ali pa odraslim, ki znajo sem in tja še prebuditi otroka v sebi.

Zgodba govori o pripetljajih na božični večer, ko otroci nestrpno pričakujejo obdarovanja. Božična darilca pletejo v otroški domišljiji 
svojo lastno zgodbo: jekleni vojak Hrestač oživi deklico Claro, ki jo reši pred napadalno vojsko mišk, in se nato prelevi v princa ter jo 
popelje na razkošni božični ples. Usoda deklice – ali je princ plod njenih sanj ali pa je pravljični razplet morda resničen – je zaupana 
snovalcu predstave in navsezadnje tudi domišljiji gledalca. (www.sng-mb.si) 
ORGANIZIRAN AVTOBUSNI PREVOZ .
cENA: 30 EVROV

ZavoD Za Kulturo, turiZem in Šport vransKo   |   vransko 134, 2201 vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23

T: 703 12 10   |   M: 041 238 749   |    M: 031 210 298   | www.zkts-vransko.si   |   zkts.vransko@siol.net   |   zkts.vransko@gmail.com
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ROJSTNI DNEVI

V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

ROJSTNI DNEVI

V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO

otroci pričakujejo, da bo vsak rojstni dan nekaj posebnega,
da bosta mamica in očka vsako leto pripravila nekaj novega in da 

bo zabava še boljša kot tista lanska.

Dovolite nam, da vam priskočimo na pomoč s 
"športno zabavo" za rojstni dan!

cenik:
• do 5 otrok: 50,00 EVROV
• 6 do 10 otrok: 70,00 EVROV
• 11 do 15 otrok: 90,00 EVROV
DDV ni vključen v ceno.

Informacije: 
Pisarna Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko 

v prostorih Športne dvorane Vransko, 
T: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749

Koreograf: David Nixon                                       
Dirigent: Simon Robinson
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Številka 40/2014 – 30. 6. 2014                                                       URADNE OBJAVE Občine Vransko

 

2 | S t r a n  

 

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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Smo ena redkih osnovnih šol na Celj-
skem, ki že tretje leto uspešno tekmuje 
iz razvedrilne matematike. Čeprav za 
veliko učencev matematika ni nobeno 
razvedrilo, ampak vlaganje veliko truda 

za majhen napredek, pa je za nekatere 
naše učence matematika velik užitek. 

Z velikim veseljem se lotevajo različnih 
številskih križank, imajo dobre ravninske 
in prostorske predstave, ki jih uporablja-
jo v različnih labirintih, prepoznavajo 
lastnosti poliedrov, grupe in logično raz-
mišljajo. 

Letos smo šolsko tekmovanje izvedli 
9. oktobra. Tekmovalo je 68 učencev od 
4. do 9. razreda in osvojilo 17 bronastih 
priznanj. 
4. razred: Lara Jelen, Nika Habjan 
5. razred: Tjaša Marko, David Beršnjak, 
Jaka Turk, Lucija Klemen, Lana Učakar 
6. razred: Ažbe Cekin, Zala Križnik 
7. razred: Marcel Semprimožnik, Klara 
Novak 

8. razred: Lara Semprimožnik, Maja 
Filač, Lenart Marovt 
9. razred: Beno Učakar, Aljaž Grabner, 
Tina Maček 

Zahvala velja vsem mentorjem, ki so 
nudili pomoč učencem, pa tudi njihovim 
staršem za spodbujanje pri dodatnem 
delu, ki ga zahtevajo dobri rezultati. 

Na državno tekmovanje, ki bo novem-
bra v Rogaški Slatini, so se uvrstili Beno 
Učakar, Marcel Semprimožnik in Klara 
Novak. 

Želimo jim čim več pravilnih rešitev pri 
pripravi na tekmovanje in srečo na tek-
movanju. 

Magda Oblak

RAZVEdRILNA MAtEMAtIkA 

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor

Tudi letos smo začeli s kuharskim kro-
žkom. Vpisanih je kar 54 učencev od dru-
gega do petega razreda. Razdeliti smo 
se morali v tri skupine, da lahko prav 
vsak učenec sodeluje v procesu kuhe, 
peke ali priprave hrane. Prvo srečanje 
je letos potekalo malo drugače, saj so 
se učenci razdelili v ekipe po štiri in imeli 
različne recepte za izdelavo marmorne-
ga kolača. Učenci so potem sami mora-
li pripraviti sestavine: tehtali so, meri-
li, ločevali, sejali in mešali. Pripravili so 
pekače in nestrpno čakali, da je bil kolač 
pečen. Med seboj so si kolače potem 
zamenjali za pokušino in ugotavljali, po 
katerem receptu je kolač najokusnejši. 
Seveda so ga nesli nekaj za pokušino 
tudi domov. Dodajamo recept z jogur-
tom. 

SESTAVINE: 
2 JAJCI 
1 LONČEK JOGURTA 
1 LONČEK SLADKORJA + 1 VANILIJEV 
SLADKOR 
2 LONČKA MOKE + 1 PECILNI PRAŠEK 
POL  LONČKA OLJA 
KAKAV V PRAHU (ZA DRUGO POLOVI-
CO MASE) 

POSTOPEK: 

JAJCA IN SLADKOR ZMEŠAMO. POTEM 
DODAJAMO JOGURT, NATO VANILIJEV 
SLADKOR, OLJE IN NA KONCU MOKO 
S PECILNIM PRAŠKOM. POL MASE VLI-
JEMO V PEKAČ ZA KOLAČ (POMAŠČEN), 
OSTALI MASI V POSODI PA DODAMO 
KAKAV. NATO VLIJEMO V PEKAČ ŠE 
TEMNO MASO. PEČEMO VSAJ 35-40 
MINUT PRI 180 STOPINJAH. NA KON-
CU LAHKO KOLAČ PO ŽELJI OBLIJEMO 
TUDI S ČOKOLADO.

Maja Jerman

KuHarsKi KrožeK

V šolskem letu 2014/15 imamo v vrtcu 
Vransko vključenih 135 otrok. Formi-
rani so v 7,5 oddelkov, predvidoma  
pa bomo v decembru 2014 formira-
li še dodatni oddelek 1–2 let starih 
otrok. 

Ker se zavedamo, da je razvoj mož-
ganov zelo intenziven prvih nekaj 
let človekovega življenja, se še pose-
bej trudimo ustvarjati učno bogate 
situacije. Največjo odgovornost no-
simo namreč tisti, ki se v tem obdo-
bju z otrokom največ ukvarjamo. To 
so starši, vzgojitelji, zato moramo 
ravno mi dobro poznati to obdobje 
otrokovega razvoja. Trudimo se, da 
vsakemu otroku omogočimo razvoj 
v skladu z njegovimi biološkimi po-
tenciali. K tem zavedanjem pa nas 

bo tudi opolnomočilo izobraževanje 
programa NTC-sistema učenja - zgod-
nje spodbujanje sposobnosti pri 
otrocih. Prav tako pa bomo z organi-
ziranim izobraževanjem za starše, 
ki ga načrtujemo 14. 1. 2015, z naslo-
vom Najpogostejše vzgojne napa-
ke in posledice nepravilne vzgoje, 
pomagali k celoviti vzgoji in podpori 
družinam. 

V naši hiši smeha in veselja se dogaja 
vsak dan kaj novega. Posebno pestro 
pa je bilo v tednu od 6. do 10. 10. 2014, 
saj je takrat potekal teden otroka.

Mojca Brglez, 
pedagoška vodja vrtca Vransko 

novo ŠolsKo leto v vrtCu vransKo

V torek, 7. 10. 2014, smo se najstarejši 
otroci iz vrtca skupaj z vzgojiteljicami 
odpravili na obisk v podjetje Dars. Pot 
je bila dolga in zabavna. Tam so nam 
pokazali, kako nadzorujejo avtocestni 
promet, videli smo goro soli za zimske 
dni ter obiskali tamkajšnje gasilce. Polni 
navdušenja smo se vrnili nazaj v vrtec. 

Hvala fantom iz Darsa za poučno in za-
bavno dopoldne. 

Brigita, Barbika in Katja

oBISk NA dARSu
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vranin glas - strani oŠ vransko-tabor

Oktober nam je postregel s prijetno 
toplim in sončnim vremenom, ki smo ga 
že kar v ponedeljek, 6. 10., izkoristili za 
CICIPOHOD. Vsi oddelki vrtca smo se od-
pravili na različne cilje v bližnji okolici in 
uživali v prekrasnih razgledih na Vransko 
in okolico. 

V torek smo pripravili »LEGO DAN«. V 
vrtcu imamo na voljo precej lego grad-
nikov, mlajši otroci so iz njih ustvarjali 
po lastnih zamislih, starejši pa tudi že po 
načrtih. Ob tem so otroci lahko obisk-
ovali tudi otroke drugih oddelkov in uži-
vali v medsebojnem druženju. 

Sredino dopoldne je potekalo v Šport-
ni dvorani Vransko. Strokovne delavke 
smo pripravile različne poligone, kjer 
so otroci razvijali naravne oblike giban-

ja. Tako so plezali po plezalni steni, vrvi 
in drogu, metali na koš, vadili različne 
skoke in spretnosti plazenja ter razvija-
li ravnotežje. Otroci so bili zelo aktivni 
in so v gibalnih nalogah vidno uživali. V 
četrtek smo strokovne delavke vrtca 
otrokom v večnamenskem prostoru  
pripravile igro z naslovom » O ženički 
Govorički«. Ogledali so si jo vsi oddelki 
vrtca in po vsebini potem ustvarjali z ra-
zličnimi materiali. Izdelke smo razstavili 
na hodniku vrtca. 

Petek je bil dan, »posvečen igri in medse-
bojnemu druženju« otrok med oddelki. 
Otroci so prehajali iz igralnice v igralnico 
in ugotavljali, ali je igra pri »sosedovih« 
bolj zanimiva. Teden je bil res pester in 
zanimiv, in kot vse prijetno, je čisto pre-

hitro minil. S tem pa se naše zanimive 
dejavnosti nikakor ne končajo, saj nas že 
čakajo nove vsebine s področja GASIL-
STVA. 

Koordinatorici tedna otroka: 
vzgojiteljici Nada Kolar in Olga Slapnik

tEdEN otRokA V VRtCu VRANSko

Edina stalnica v življenju so spremem-
be. Tako je tudi na področju vzgoje in 
izobraževanja. V 40 letih, odkar so bili 
v vrtec vpisani prvi otroci pa vse do 
danes, je bilo na tem področju veliko 
sprememb, ki so jih zahtevale razmere v 
družbi in tudi potrebe v ožji okolici. 

40 let organizirane institucionalne 
predšolske vzgoje v občini Vransko 
je zagotovo dober razlog za prazno-
vanje. V tem času se je v naši hiši za-
drževalo mnogo otrok, njihovih staršev, 
strokovnih delavcev, tehničnega kadra, 
notranjih in zunanjih sodelavcev idr., 
vsi vpleteni pa smo tkali vezi odnosov, 
prijateljstev, predvsem pa ljubezni do 
otrok. 

Danes gradimo na dobrih temeljih 
mnogih pedagoških delavcev v pretek-

losti, vsak dan se trudimo biti strokovni, 
izvirni in aktualni. Živimo v prelomnem 
času, kjer je negotovost način življenja, 
pa kljub temu se zaposleni vrtca trudimo 
uresničevati tudi pričakovanja družbe. 
Tu imamo v mislih ukrepe za podporo 
prikrajšanih otrok, krepitev socialnega in 
kulturnega kapitala družin idr. 

V zadnjih desetletjih smo dosegli profe-
sionalni napredek, ki nam ga zavida tudi 
Evropa, obstajajo pa še premisleki, na 
podlagi katerih bomo v prihodnosti nad-
grajevali svoje delo. Zavedamo se, da 
lahko nezadostno upoštevanje in izraba 
otrokovih potencialov v najzgodnejšem 
življenjskem obdobju pomembno vpli-
vajo na otrokov nadaljnji razvoj. Zato se 
strokovni kader nenehno izobražuje, v 
obliki izobraževanj, delavnic, svetovanja 
pa želimo nuditi  podporo tudi družinam. 
Največjo odgovornost nosimo namreč 
tisti, ki se v tem obdobju z otrokom naj-
več ukvarjamo. 

Trudili se bomo tudi v prihodnosti. Svoje 
delo namreč želimo opravljati še naprej 
strokovno, odgovorno in kvalitetno in sle-
diti naši viziji: VSAK DAN STREMIMO K 
SPOŠTLJIVIM IN ISKRENIM ODNOSOM 

TER SPODBUJAMO VEDOŽELJNOST 
OTROK. Našim in vašim otrokom želimo 
privzgojiti tudi vrednote, ki jih narekujejo 
aktualne razmere. Solidarnost, odgovor-
nost in soodvisnost so izzivi, ki se dotika-
jo in terjajo razmišljanje tako na globalni 
ravni kot tudi v lokalnem okolju. Zato 
želimo še naprej delovati na tako visoki 
profesionalni ravni, ki smo jo dosegli, pri 
tem pa stremeti k odprtim učnim okol-
jem in nadaljevati profesionalni razvoj 
strokovnih delavcev, ki bo pripeljal do 
odličnosti kvalitete vsebin, storitev in 
pristopov. Povedati je potrebno tudi, da 
nas pri naših namerah ves čas podpira 
naša ustanoviteljica Občina Vransko. Le 
s tako plodnim sodelovanjem z vrtcem 
in s finančno pomočjo bomo namreč 
lahko še naprej ohranili kakovost naših 
storitev, zato si dobrega sodelovanja 
želimo tudi v prihodnje. 

Če ste bili ali pa ste del naše zgodbe, vas 
srčno vabimo na praznovanje 40. rojst-
nega dne našega vrtca Vransko, ki bo 
v četrtek, 13. 11. 2014, v Športni dvorani 
Vransko, s pričetkom ob 17. uri. Vzemite 
si čas in se nam pridružite na zabavi!

Kolektiv vrtca Vransko

naŠ vrteC praZnuje 40. rojstni Dan

Mesec september smo na Osnovni 
šoli Vransko-Tabor posvetili spozna-
vanju naše lokalne kulturne dediščine. 
Tako smo v zadnjem tednu septembra 
izvedli kulturni dan, 2. oktobra pa smo 
pripravili prireditev, na kateri smo 
predstavili delček idej, ki so nastale na 
kulturnem dnevu. 

Poleg vseh aktivnosti, ki so se izvajale 

ves mesec, smo na šoli izvedli likovni 
natečaj z naslovom Dediščina in jaz 
- Vransko skozi moje oči. Likovni na-
tečaj je nastal v okviru projekta Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala v 
lokalnih skupnostih za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti (SKK). Projekt je finan-
ciran s sredstvi evropskega socialnega 
sklada in s sofinanciranjem Ministrst-

va za izobraževanje, znanost in šport 
v okviru Operativnega programa raz-
voja človeških virov za obdobje 2007–
2013 ter na naši šoli letos poteka prvič. 
Projekt izvaja Šola za ravnatelje. 

Na natečaju so ustvarjali učenci od 1. 
do 9. razreda. V najrazličnejših teh-
nikah so slikali znamenite stavbe, ki jih 
najdemo na Vranskem: Schwentnerje-

liKovni natečaj vransKo sKoZi moje oči
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vranin glas - strani oŠ vransko-tabor

vo hišo, cerkev sv. Mihaela, Osetovo 
hišo, cerkev sv. Hieronima na Taboru 
ter pogled v sam trg Vransko. 

Izmed vseh prispelih risb smo izbrali 
po dve risbi iz vsakega oddelka in na-
gradili avtorja, ki sta po našem mnenju 
najbolje upodobila kulturno dediščino 
Vranskega. Ti učenci so za svoja likov-
na dela prejeli priznanja ter majhne 
pozornosti, za katere se zahvaljujemo 

podjetju Veit Team d. o. o. iz Vira pri 
Domžalah ter Osnovni šoli Vransko-Ta-
bor. 

Najboljša dela smo razstavili v 
Schwentnerjevi hiši med 1. in 8. okto-
brom. Dela si je v enem tednu ogleda-
lo okrog 100 obiskovalcev, med njimi 
je bilo največ staršev, ki so si z zani-
manjem ogledali dela svojih otrok. 

Vodja projekta SKK  Katja Završnik

Učenci od prvega do devetega razre-
da so 25. septembra tekmovali za bro-
nasto priznanje iz logike. 143 učencev 
je reševalo 4 različne tekmovalne pole 
logičnih nalog  in nalog  iz lingvistike (do 
3. razreda, 4. in 5. razred, 6. in 7. razred 
ter 8. in 9. razred). Pokazali so, da znajo 
logično razmišljati, imajo dobre  prostor-
ske predstave in jim tudi izjavna logika ni 
tuja. Uspešno so se spopadli celo s pre-
vodi  v nam nepoznanih jezikih.

Bronasto priznanje je osvojilo 71 
učencev, kar je skoraj polovica vseh tek-
movalcev. 

Še posebej veseli smo bili tistih, ki so ime-
li vse možne točke, za kar so se morali 
zelo potruditi. 

Ti učenci so: 
• Val Radulj iz 2. razreda 
• Leon Pikš, Nika Homšak Godler in 

Martin Žilnik iz 3. razreda 
• Jaka Turk,  Jan Dobnik in David 

Beršnjak iz 5. razreda 
• Maja Filač iz 8. razreda. 

Zato so zaslužni njihovi mentorji; na 
razrednji stopnji razredniki, na predmet-
ni stopnji pa učitelji matematike. 

Prvouvrščeni iz 7., 8. in 9. razreda  Eva 
Marovt,  Marcel Semprimožnik, Maja 
Filač in Beno Učakar  so se uvrstili na 
državno tekmovanje, ki bo 18. oktobra  
na Osnovni šoli  Livada v Velenju. 

Želimo jim veliko znanja in tekmovalne 
sreče. 

Magda Oblak

LoGIkA 2014/2015

9. 10. 2014 so imeli učenci od 1. do 3. 
razreda športni dan. Spoznavali so ra-
zlične športe. Pri organizaciji športnega 
dneva so nam pomagali zunanji sodelav-
ci. Nogomet so predstavili gospodje 
Marjan, Jure in Miha, ju-jitsu gospodična 
Sabina, judo sta predstavila gospoda Pe-
ter in Boštjan, atletiko gospa Jolanda in 
ples gospodična Nadja. Vsem se zahva-
ljujemo za sodelovanje, saj ste učencem  
na zanimiv in igriv način predstavili svoje 
zvrsti športa. Nekatere med njimi ste za 
posamezne športe tudi navdušili.

Polona Vodičar

Športni Dan učenCev prviH, DrugiH in tretjiH raZreDov

V torek, 30. 9. 2014, so imeli učenci prve-
ga vzgojno-izobraževalnega obdobja 
celostni kulturni dan. Ogledali so si za-
nimivo, napeto in zabavno dramsko 
predstavo  Emil in detektivi. Učenci tret-
jih razredov so si po predstavi ogledali 
še televizijo POP TV.  Zahvaljujemo se 
novinarju gospodu Denisu Oštirju, ki 
nam je razkazal televizijo in predstavil 
zanimivosti v studiu 24 ur in v velikem 
studiu. 

Polona Vodičar

kuLtuRNI dAN V LjuBLjANI

Uvrščeni na državno tekmovanje od leve proti desni: Maja 
Filač, Beno Učakar, Eva Marovt (manjka Marcel Sempri-
možnik) z mentorico Magdo Oblak.
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iZ življenja DruŠtev

Letošnjo pomlad so veterani OP Vran-
sko pod imenom Požarna bramba 
Vransko urejali svojo tekmovalno lepo-
tico, 130 let staro ročno brizgalno, 
izdelano v znani livarni zvonov A. Sa-
massa daljnega leta 1886 v Ljubljani.  
Po temeljiti obnovi ročne brizgalne 
na konjsko vprego so veterani pričeli 
marljivo trenirati. Ob dodatni podpori 
svojih podpornih članov in simpatizer-
jev gasilstva na Vranskem ter v okolici 
veteranov ni motilo ne letošnje mokro 
poletje ne zdravstvene težave, ki kar 
močno pestijo skoraj 700 let staro eki-
po, ki vse stavi na dober trening,  iz-
kušnje in prijetno druženje.

Končni rezultat vloženega truda vete-
ranov in sodelovanja mnogih simpati-
zerjev prijateljev gasilstva ter ljubi-
teljev stare tehnike - šare so bili od-
lični rezultati na meddruštvenih tek-
mah s starimi ročnimi in motornimi 
brizgalnami, ki jih organizira sedem 
prostovoljnih gasilskih društev Savinj-
sko-Šaleške regije. Štirje najboljši re-
zultati s teh tekem štejejo za končno 
uvrstitev v pokalnem tekmovanju za 
prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regi-
je, ki se podeljuje na zadnji tekmi s sta-

ro gasilsko tehniko v organizaciji Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Šoštanj mesto, ki je z namenom pro-
mocije gasilstva in zaradi prikaza 
dela ter ohranitve gasilske tehnične 
dediščine tudi letos organiziralo že 
tradicionalno 31. tekmovanje s starimi 
ročnimi in motornimi brizgalnami, do-
polnjenimi z drugo avtentično opre-
mo in oblačili. 

V skupni uvrstitvi so veterani Požarne 
brambe Vransko osvojili na meddrušt-
venih tekmah Savinjsko-Šaleške regije 
štiri prva, eno tretje in na domačem 
terenu eno četrto mesto ter s temi 
uvrstitvami osvojili prvo mesto in 
drugič zapored prehodni pokal Savinj-
sko-Šaleške regije v tem tekmovanju. 
Drugo mesto v regiji so osvojili vete-
rani PGD Letuš z dvema prvima in dve-
ma drugima mestoma na meddrušt-
venih tekmah, tretje mesto v regiji pa 
je pripadlo veteranom PGD Braslovče 
za osvojena tri druga in eno tretje 
mesto na meddruštvenih tekmah s 
staro gasilsko tehniko. Enakovredno 
z veterani so tekmovale z ročnima, 
skoraj 130 let starima, brizgalnama 
tudi veteranke iz PGD Šoštanj mesto 
in mlade gasilke iz PGS Ljubno, ki so se 
udeležile premalo tekem in se zanje 
slednje zato niso štele kot tekme za 
uvrstitev v borbe za prehodni  pokal 
Savinjsko-Šaleške regije v kategoriji 
ročne brizgalne. Odlično so se uvrstile 
veteranke PGD Kapla Pondor, ki so v 
kategoriji stare motorne brizgalne le-
tos osvojile prvo mesto v meddrušt-
venih tekmah pred tekmicami iz PGD 

Šoštanj mesto.  Tako so veteranke 
PGD Kapla Pondor prvič  osvojile tudi 
prehodni pokal Savinjsko-Šaleške regi-
je v svoji kategoriji. 

Tekmovanje s staro gasilsko tehniko 
v Šoštanju je najstarejše,  glede na 
udeležbo tudi najštevilčnejše tovrst-
no tekmovanje v Sloveniji, na ka-
terem gasilci veterani in tudi mlajši 
gasilci prikažejo, s kakšni opremo in 
v kakšnih oblačilih so naši predniki,  z 
obilico poguma in veliko spretnosti,  
kljubovali ognjenim zubljem in narav-
nim nesrečam.  Največ veteranskih 
ekip s svojo staro gasilsko opremo se 
udeleži  ravno sklepne prireditve tek-
movanja s starimi ročnimi in motorni-
mi brizgalnami  Savinjsko-Šaleške regi-
je v Šoštanju.  Letos se je tekmovanja 
kljub kislemu vremenu udeležilo kar 
24 društev iz 29 ženskih in moških ve-
teranskih desetin. 

V naslednji številki glasila občine 
Vransko »INFORMATOR« bomo pred-
stavili še nekaj podrobnosti in zadnje 
druženje naših veteranov z veterani 
GZ ŠKOFLJICA, združeno z zelo zani-
mivo tekmo s staro gasilsko tehniko.

Albert Predovnik

VEtERANI ZoPEt ZMAGujEjo

Vsako leto v mesecu požarne varnosti gasilci z Ločice pri Vranskem, iz Motnika in s Trojan 
izvedemo meddruštveno vajo. To leto smo vajo pripravili gasilci z Ločice pri Vranskem, zato 
smo se odločili, da bo vaja izvedena 12. 10. 2014 ob 10. uri, in sicer z naslovom "POŽAR V 
ŠPANOVI SUŠILNICI". Vajo je vodil domači poveljnik Ivan Urankar s svojimi pomočniki. V 
vaji je sodelovalo 8 gasilskih vozil s 50 gasilci iz PGD Ločica pri Vranskem, PGD Motnik, PGD 
Trojane in PGD Vransko. Taktična zamisel vaje je temeljila na odvzemu vode iz potoka ter na 
notranjem napadu v goreči objekt. 

Ko je bila vaja uspešno zaključena in vse orodje pospravljeno, je poveljnik PGD Ločica 
pri Vranskem sklical zbor gasilcev, kjer se je vsem sodelujočim zahvalil. V nadaljevanju je 
spregovoril tudi namestnik poveljnika GPO Vransko Anton Urankar, na koncu pa je vse 
sodelujoče pozdravila tudi predsednica PGD Ločica pri Vranskem Jasmina Bolte in vse sku-
paj povabila na malico in druženje pred gasilski dom. 

S polnimi trebuhi in pozitivnimi občutki smo se na sončno nedeljo veseli razšli. 

Ločiški gasilci bi se radi še posebej zahvalili Ludviku Zupanu, da nam je odstopil prostor 
za izvedbo vaje, ter vsem vaščanom Ločice, ki so nas počastili z ogledom vaje. Vsem se še 
enkrat zahvaljujemo za strpnost in razumevanje med potekom vaje. 

 Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!" 
GASILKE IN GASILCI Z LOČICE PRI VRANSKEM

meDDruŠtvena gasilsKa vaja na ločiCi
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Septembra smo se člani in članice 
PGD Vransko udeležili regionalnega 
članskega tekmovanja Gasilske zveze 
Žalec, ki je potekalo v Levcu. Tek-
movalci so se pomerili v izvedbi suhe 
vaje, gasilske štafete ter razvrščanja. 
Člani A so zasedli dvanajsto mesto v 
konkurenci dvajsetih ekip, članice A 
pa so v konkurenci desetih ekip zase-
dle deseto mesto. Za članice je udelež-
ba še posebnega pomena, saj je bilo 
to prvo tekmovanje, na katerem so 
nastopile. Med letom so bili uspešni 
tudi pionirji in mladinci, ki so na ravni 
GZ Žalec dosegli dobre rezultate. 
Naši najstarejši člani, Požarna bramba 
Vransko, pa so že kot nekaj let zapore-
doma zopet posegali po prvih mestih 
na tekmovanjih z ročnimi in motorni-
mi brizgalnami. 

Tudi v oktobru, ki je mesec varstva 
pred požari, člani društva ne počiva-

mo. Priredili smo dneva odprtih vrat 
za vrtec in Osnovno šolo Vransko, 
na katerih smo otrokom predstavi-
li delovanje društva. Osnovnošolski 
otroci so znanje o gasilstvu pokazali 
na gasilskem kvizu. Gasilke smo se 
udeležile srečanja gasilk GZ Žalec in 
GZ Prebold. Operativna enota pa je 
na občinski vaji osvežila svoje znanje 
ter preverila delovanje hidrantov po 
občini. 

gasilci pgD vransko smo aktivni sko-
zi vse leto, čeprav tega nekateri ne 
opazijo. 

prostovoljni gasilci smo navadni ljud-
je, ki smo vedno in ob vsakem času 
pripravljeni v nesreči priskočiti drugim 
na pomoč. 

Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!" 
Klavdija Ropas

PRoStoVoLjNI GASILCI Z VRANSkEGA SMo AktIVNI SkoZI VSE LEto

iZ življenja DruŠtev

Zadnjo septembrsko nedeljo smo z ekipo fantov U-13 uspešno 
vstopili v sezono 2014/15 z zmago v tekmovanju Mini pokal 
SPAR. V Stožicah smo premagali Union Olimpijo B z rezulta-
tom 45 : 30. Tudi v navijanju je šla zmaga v Savinjsko, saj so 
številni starši skozi celotno srečanje spodbujali naše fante in 
ustvarili čudovito vzdušje. Stožice osvojene, fantje, starši in 
trenerski štab pa zadovoljen. 

Še bolj zanesljivo so svojo prvo oviro preskočili starejši pio-
nirji, ekipa U-15. V 1. krogu ligaškega tekmovanja so brez težav 
odpravili Parklje B iz Ljubljane. Tekma, na kateri so prav vsi 
domači igralci dobili veliko priložnosti za dokazovanje, se je 
končala z izidom 76 : 25 v korist Vranov. Čestitke obema ekipa-
ma za prikazano igro. 

Še vedno vabljeni vsi osnovnošolci in osnovnošolke OŠ Vran-
sko, da se nam pridružite na treningih in tekmah košarke. Za 
več informacij sem dosegljiv na tel. 031 858 257 (Žan).

Žan Ocvirk

KD vrani vransKo - Za ZačeteK Zmaga v stožiCaH

Po zmagi v Stožicah (ekipa U-13)
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Knjižnična stran

 

 
 

Za odrasle:
• Petrovič, N.: Človek: navodila za uporabo 
• Fiorato, M.: Hči Siene 
• Lotz, S.: Trije 
• Patterson J.: 13. bomba 
• Walter, J.: Čudovite ruševine 
• Quinn, J.: Poželjivec 
• James, E.: Čarobni užitki 

DvD:
• Igra lakote 
• Ugrabljeni 
• 12 let suženj 
• Odvisniki od seksa 
• Volk z Wall Streeta 
• Dostavljalec 
• Viking Viki: Zvezdni utrinek; Mlinska kolesa; 

Svetlobna zvijača; Veliki bog Tor; Najvišji Viking 

Za otroke:
• Genechten, G.: Lahko pokukam v tvojo pleničko? 
• Pavček, S.: Zakaj je polje jezero? 
• Dudle, J.: Gigantozaver 
• Blade, A.: Lov na morske pošasti 1.- 4. del 
• Zucker, J.: Max Flash 1.- 6. del 
• Jones, G. P.: Ninja surikate 1. in 2. del 
• Mewburn, K.: Reševanje dinozavrov 1. in 2. del 
• Casalis, A.: Mišek Tip nepridiprav 
• Docherty, H.: Knjigotap 
• Imai, A.: Medtem ko je medved spal ...  
• Steiner, T.: Miška Mimi in maček  
• Zbirka Na kolesih: traktor, reševalno vozilo, bager, 

gasilsko vozilo 
• Erzin, M.; Labodja dežela 

Knjižne novosti 

• torek, 4. 11., ob 10.30 v Našem domu: bralno druženje z oskrbovanci  
• torek, 18. 11., ob 18. uri: pravljična ura s poustvarjanjem 
• četrtek, 20. 11., ob dnevu slov. splošnih knjižnic: začetek bralne značke za odrasle savinjčani beremo in bralne 

značke za predšolske otroke tudi mali savinjčani beremo ali črkoljub in besedulja    

vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

prireDitve v novembru:  

Tudi če na četrtkovo popoldne, 2. oktobra, ne bi sijalo sonce, bi bil za vse, 
ki so se ta dan zbrali v Medobčinski splošni knjižnici Žalec, sončen dan. 
Na prireditvi Ko spregovori srce, zmore glava, zmorejo roke, so se zbrali 
stanovalci Doma Nine Pokorn Grmovje, Našega doma Vransko in Doma 
upokojencev Polzela. Kot vsako leto doslej se je pridružil tudi župan 
Občine Vransko Franc Sušnik.  Bralke v domovih – Anka Krčmar, Valerija 
Jerman, Darja Baloh in Laura Jelen – so bile deležne velike hvaležnosti 
vseh zbranih. S pesmijo so se družili skozi popoldne, stanovalci domov 
so se predstavili z recitacijami in z razstavo ročnih del. S kratkim koncer-
tom jih je razveselil Adi Smolar. Zanimivo je bilo opazovati, kako pozna-
jo njegova besedila, saj so vsi prepevali z njim. Prireditev, ki jo je pove-
zovala direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec, so zaključili z 
obljubo, da se prihodnje leto spet srečajo. Pred odhodom so se še malo 
družili in uživali ob čaju in sadnem kruhu, ki ga je znova podarila Fanika 
Burjan. Tudi tokrat je srečanje orosilo kakšno oko. 

utRIP S PRIREdItVE ko SPREGoVoRI SRCE, ZMoRE GLAVA, ZMoREjo RokE 

NE SPREGLEjtE 
Spoštovani, 
obveščamo vas, da bodo vse enote Medobčinske splošne knjižnice Žalec od 26. novembra do vključno 29. novembra 
2014 ZAPRTE zaradi izvajanja INVENTURE GRADIVA. Z vami bomo ponovno 1. decembra 2014. 
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jESENSkA AkCIjA CEPLjENjA 
LISIC PRotI StEkLINI

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin bo 4. oktobra 2014 pričela z 
jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. 
Akcija bo trajala predvidoma do 20. no-
vembra 2014.

Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno 
boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 
ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo ak-
tivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstav-
lja rezervoar stekline, ter tako preprečiti širjenje bolezni. 
Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Re-
publike Slovenije, z višine 300 m. Uporabljena bodo 
naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika, Portorož, 
Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključe-
na tudi letališča v Celju, Slovenj Gradcu in Divači. 
POMEMBNO 
• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite 

tudi otroke! 
• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z 

vrečko in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. 
• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to 

mesto dobro sperite in umijte z milom. Ker se vsak stik z 
vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali, nemudoma 
obiščite najbližjo antirabično ambulanto. Telefonske števil-
ke z naslovi antirabičnih ambulant so priložene. 

• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite 
najbližjo antirabično ambulanto! 

• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih! 
• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi! 
Več o sami akciji cepljenja lisic proti steklini in sami bolezni naj-
dete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si.

Odkupujemo vse vrste 
hlodovine iglavcev  in listavcev 

po konkurenčnih  cenah.

PLAČILO TAKOj!

Vse dodatne informacije 
na tel.:  (03) 700 12 30, 041 718 315 
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V času hitrega tempa življenja 
iščemo poti, kako lažje, hitreje 
in časovno neomejeno poslova-
ti z organi javne uprave.  Zara-
di vsestranske uporabnosti pri 
poslovanju se vse več fizičnih oseb 
odloča za digitalno potrdilo SI-
GEN-CA, ki je za razliko od ostalih 
izdajateljev še vedno brezplačno. 
Izdajatelj predmetnega digitalne-
ga potrdila je Ministrstvo za javno 
upravo.

Lastnost kvalificiranega digitalne-
ga potrdila je, da služi kot »osebna 
izkaznica«, njegova uporaba pa je 
enakovredna lastnoročnemu pod-
pisu. Zaradi tega ima enako vel-
javnost in dokazno vrednost kot 
lastnoročen podpis. 

Kvalificirano digitalno potrdilo 
lahko uporabljate za spletni portal  
e-uprava. Z digitalnim potrdilom 
SIGEN-CA lahko npr. preko sple-
ta oddate vlogo za spremembo 
osebnega imena,  prijavite ali od-
javite stalno ali začasno prebiva-
lišče, pridobite potrdilo o stalnem 
prebivališču, pridobite izpiske 
iz matičnega registra, prav tako 
lahko oddate vlogo za dovolitev 
javne prireditve oz. shoda, kot 
tudi posredujete vlogo za izda-
jo odločbe o oprostitvi plačila 
letne dajatve za vozilo za prevoz 
invalida in/ali za vračilo soraz-

mernega deleža vplačane letne 
dajatve zaradi oprostitve plačila. 
Podrobnejše informacije o tovrst-
nih storitvah vključno z vlogami 
najdete na spletni povezavi Elek-
tronske storitve javne uprave 
https://e-uprava.gov.si/storitve/. 

KDO LAHKO PRIDOBI 
DIGITALNO POTRDILO?  

Digitalno potrdilo lahko pridobi 
polnoletni državljan RS oziro-
ma tujec, ki ima v RS dodeljeno 
davčno ter enotno matično šte-
vilko, mladoletna oseba, starejša 
od 8 let, s soglasjem starša oz. 
zakonitega zastopnika ter poo-
blaščenec za invalidno osebo na 
podlagi overjenega pooblastila. 

 KjE IN KAKO? 

Zahtevo za pridobitev digitalne-
ga potrdila lahko vložijo fizične 
osebe na upravnih enotah in nji-
hovih krajevnih uradih kjer koli v 
Sloveniji, saj krajevne pristojnosti 
ni. 

Oseba, ki želi pridobiti digitalno 
potrdilo SIGEN-CA, lahko poda 
ustno ali pisno (obrazec, objavljen 
na spletnih straneh: http://www.
sigen-ca/obrazci-fo.php) zahtevo 
na Upravni enoti Žalec, Krajev-
nem uradu Vransko ali Krajevnem 
uradu Polzela. Pri oddaji zahtevka 
se mora oseba identificirati z vel-
javnim osebnim dokumentom, 
obvezen podatek je tudi davč-
na številka in ime elektronskega 

naslova, ki mora biti poimensko 
povezan z imetnikom. Zahtevek v 
imenu invalidne osebe lahko vloži 
druga oseba, ki mora priložiti no-
tarsko ali upravno overjeno po-
oblastilo ter svoj veljavni osebni 
dokument s sliko zaradi identifi-
kacije. Vloga in digitalno potrdilo 
sta takse oproščena. 

Prosilec digitalnega potrdila bo 
le-tega prejel najkasneje v 10 dneh 
s strani izdajatelja. Po e-pošti bo 
prejel referenčno številko, avtori-
zacijsko kodo pa s poštno pošiljko. 

PODALjŠANjE VELjAVNOSTI 
OZ. PREKLIc 

Veljavnost digitalnega potrdila 
je 5 let. Zadnja dva meseca pred 
potekom veljavnosti poda imet-
nik elektronsko zahtevo (preko 
spletnega obrazca, ki je podpisan 
z veljavnim digitalnim potrdilom) 
za ponovno pridobitev digitalne-
ga potrdila ali pa na upravni enoti 
ali krajevnem uradu osebno. 

Imetnik digitalnega potrdila lahko 
njegov preklic opravi osebno na 
upravni enoti  ali krajevnem uradu 
(ustno ali z obrazcem), telefonsko 
na SIGEN-CA (z geslom, ki ga je 
navedel ob zahtevku) ali elektron-
sko na SIGEN-CA s še veljavnim 
digitalnim potrdilom.

 Simona Stanter, načelnica UE 
Žalec

ZaKaj je Dobro imeti Digitalno potrDilo sigen-Ca?

Drage upokojenke in upokojenci! 

Vabimo vas na 
VESELO MARTINOVANjE, 

ki bo v torek, 11. 11. 2014, ob 18. uri 
 v gostišču Slovan. 

 Poveselimo se ob dobri večerji, kozarčku mošta in 
ob dobri glasbi. 

  Cena: 16 evrov 
Prijave zbira Valči Zupan na tel. 03 572 52 27 ali 031 494 833. 
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Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, 
da so po določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki lahko 
povzroča tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod 
katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede prioobalni lastnik oz. 
drug uporabnik zemljišča, so naslednji: 

• zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti, in sicer odstranjevanje 
suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča; 

• golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne sme 
posekati; 

• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv 
način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 500 
m od zgornjega roba brežine potoka; 

• potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih pla- 
vajočih predmetov); 

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (ob morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti inšpekcijsko službo); 

• priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.  

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč vas 
obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na vodnem 
in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako je v skladu s ciljem varstva 
in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem 
zemljišču, postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, 
gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij. 

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem ob odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi 
upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) prepovedano odstranjevanje 
zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. 

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja. 

Alenka Zupančič, univ. dipl. inž. kem. 
vodja oddelka območja Savinje

obvestilo agenCije rs Za oKolje, oDDelKa Za območje savinje o praviCaH
in obveZnosti lastniKov priobalniH ZemjiŠč ob voDotoKiH 2. reDa

V nedeljo, 9. novembra 2014,
 vas vabimo na slovesnost 

ob 150. obletnici rojstva motniškega rojaka

KARLA BERVARjA
(4. 11. 1864-23. 3. 1956)

cerkvenega glasbenika, učitelja, organista in 
ustanovitelja privatne orglarske šole v Celju

PROGRAM:

15.00 – cerkev sv. jurija v Motniku

Slovesna maša za Karla Bervarja in rodovino, vodil jo bo pomožni škof msgr. dr. Anton 
Jamnik. Po maši bo blagoslov doprsnega kipa slavljenca.

16.15 – Kulturni dom v Motniku

Del rodovnika Bervarjev in življenje starega očeta Karla Bervarja bo predstavil njegov 
vnuk, prof. dr. Zarjan Fabjančič.

Vljudno vabljeni.
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DRUŽINSKI FOTOKOLEDAR 2015

Slika pove več kot tisoč besed

.Izdelajte si svoj družinski fotokoledar 2015!

NOVO!  

Vaši najljubši trenutki, lahko sedaj krasijo tudi 

stenske koledarje, voščilnice, puzzle...

Prinesite nam vaše fotografije in mi vam bomo izdelali 

koledar in voščilnice za leto 2015, ali foto darilo po vaši želji.
že od 5€ dalje

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

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

Koledar 2015 iz vaših fotografij

A3 1-listni - 5€
A4 12-listni -12€
A3 12-listni - 15€

Voščilnice, razglednice, puzzle 

Voščilnica - 2€/kos
Razglednica -  1,5€/kos
Puzzle - 15€

.

NAJ DARILO!

M: 041959220
info@difotograf.si

Koledar 2015 iz vaših fotografij

A3 1-listni - 5€
A4 12-listni -12€
A3 12-listni - 15€

Voščilnice, razglednice, puzzle 

Voščilnica - 2€/kos
Razglednica - 1,5€/kos
Puzzle - 15€

.

NAJ DARILO!

741

4148188
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POSLOVILI SO SE
V septembru in oktobru smo se v Občini Vransko poslovili od: 

Manje Dolinšek, Šempeter 
Marije Cukjati, Parižlje 

Hermine Brišnik, Vransko  
Marije Farčnik, Prekopa 

Jerneja Cukjatija, Ljubljana 
Janeza Fermeta, Limovce 

V 55. letu se je poslovila od nas draga sestra, nečakinja in sestrična
HERMINA BRIŠNIK

(29. 10. 1959-26. 9. 2014)
z Briš, Vransko 153

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom iz rodbin Kropivšek, Završnik, Brišnik in Beričič, sosedom, 
znancem in prijateljem za izraze pisnega in ustnega sožalja, darovane prispevke za obnovo župnijske cerkve 
sv. Mihaela, sv. maše, cvetje in sveče.

Posebej se zahvaljujemo Šoštarjevim in Lesjakovim z Briš, Učakar-Štefančičevim z Gorice, Pristaličevim z 
Vranskega, Smrketovim iz Prebolda, Karunovim iz Motnika, Vidmarjevim iz Izlak, Strmšnikovim in Cest-
nikovim iz Ljubljane, OO Karitas Vransko, vranskemu župniku, g. Jožetu Turineku, za opravljen cerkveni 
obred, glasbeni skupini M.J.A.V., pogrebni službi Ropotar Šempeter, ge. Renati Štante za lep govor ob 
slovesu, g. Jožetu Slapniku za nošenje žare pokojne sestre, g. Antonu Joštu za nošenje državne zastave in 
trobentaču, g. Viliju Ograjenšku, za odigrano žalostinko.

Hvala tudi osebju Gastroenterološke ambulante in Oddelka za hematologijo in onkologijo SB Celje, ZD 
Žalec in Vransko in njenemu osebnemu zdravniku dr. Pantošu.

Prav tako se zahvaljujemo vodstvu in delavcem Doma Nine Pokorn Grmovje za oskrbo v času njenega 
bivanja v domu.

Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

DRAGI PROSTOVOLJCI IN PROSTOVOLJKE!

Člani prostovoljnega krožka Osnovne šole Vransko-Tabor radi pričaramo 
nasmeh na obrazih ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. 

Zato zbiramo rabljena otroška oblačila in oblačila za odrasle vseh velikosti, 
čevlje, športno opremo, igrače, posodo, posteljnino, spominke, brisače ipd. 

Zbiralna akcija bo potekala  od 3. 11. do 14. 11. 2014. 

Stvari oddajte v zbiralnem kotičku pri dežurnem učencu 
v Osnovni šoli Vransko-Tabor. 

Zaključek zbiralne akcije bo v petek,  14. 11. 2014, ob 15. uri. Takrat boste lahko 
izbrali stvari, ki jih potrebujete. Prosimo, da na zaključek zbiralne akcije ne 

prihajate pred 15. uro, izbira stvari bo mogoča šele ob 15. uri. 

ZBIRALNA AkCIjA

Darovalcem se že vnaprej najlepše zahvaljujemo. 
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sobota, 8. november, ob 15. uri

TRADIcIONALNO MARTINOVANjE
Dom krajanov Tabor 
(Društvo upokojencev Tabor,  031 426 461)

sobota, 15. november od 16. ure dalje

TRADIcIONALNE DOMAČE KOLINE 
Zajčeva koča 
(Planinsko društvo Tabor, 03  5727- 214)

sobota, 22. november, ob 19. uri 

2. NAVIHAN VEČER
KONcERT NAVIHANIH MUZIKANTOV 
Z GOSTI
Dom krajanov Tabor
(Jure Lukman, 070 870 092)

nedelja, 30. november, ob 8. uri 

KMEČKA TRžNIcA
parkirišče župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

PRIREDITVE v občini TABOR 
v NOVEMBRU  2014

napoveDniK DogoDKov - november 2014

DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIZATOR

31. 10. 2014
11.00 KOMEMORAcIjA NA GORIcI Pri spomeniku padlih 

borcev na Gorici

Občina Vransko, 
OO ZB za vrednost NOB 

Vransko
(03 703 12 80)

2. 11. 2014
10.30 BRALNO DRUžENjE Z OSKRBOVANcI          Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)
8. 11. 2014

10.00
PEPELKA

Otroški abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298)

11. 11. 2014
18.00 MARTINOVANjE Gostišče Slovan Vransko

Društvo upokojencev 
Vransko

(03 572 52 27, 031 494 833)
13. 11.-28. 11. 2014 

12.00
RAZSTAVA LIKOVNIH DEL 

VRTcA VRANSKO Schwentnerjeva hiša Vrtec Vransko
(03 703 23 90)

13. 11. 2014
17.00 PRAZNOVANjE 40 LET VRTcA VRANSKO Športna dvorana Vransko Vrtec Vransko

(03 703 23 90)

14. 11. 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)

18. 11. 2014
18.00 PRAVLjIČNA URA S POUSTVARjANjEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 11. 2014
19.30

ČEŠPE NA FIGI
Gledališki abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

29. 11. 2014
9.00-18.00

SEjEM NOVE IN RABLjENE 
SMUČARSKE OPREME Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 238 749)

30. 11. 2014
9.00-12.00

SEjEM NOVE IN RABLjENE 
SMUČARSKE OPREME Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 238 749)

Veliki Božično-novoletni koncert
Pihalni orkester Zarja Šoštanj • Ansambel GADI • Skupina Kvartopirci

Prireditev bo povezovala Maja Oderlap.

Športna dvorana Vransko
ponedeljek, 22. decembra 2014, ob 19. uri

Informacije o prodaji vstopnic: 
pisarna ZKTŠ Vransko in TIC Vransko ter  na tel. št.: 703 12 10,  041 919 829, 031 210 298




