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Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu 
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa 
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se 
ne prodaja. 

Naslednja številka izide 24. 12. 2014. 

Prispevke zbiramo do 10. 12. 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

UREDNIŠTVO
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Zgodilo se je ... stran 3
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 6

Uradne objave Občine Vransko  stran 12

Iz življenja društev stran 21

Knjižnična stran stran 23
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Napovednik stran 31

Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinske-
ga informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce 
prosimo za kratke in jedrnate članke.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.

UREDNIšTvO
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ZGODILO SE JE

Osnovna šola Vransko-Tabor, OE Vrtec 
Vransko je 13. novembra praznoval 
40-letnico obstoja. Veseli so bili velikega 
obiska ob slovesnosti v športni dvorani, 
saj so  s tem  gostje, starši in otroci dali  
delu vzgojiteljic posebno težo.

V uvodu jih je pozdravila  ravnateljica 
Majda Pikl, ki  je dogodku namenila 
nekaj pozitivnih, spodbudnih besed, 
v nadaljevanju pa  je na nekaj prelom-
nic in dosežkov opozoril tudi  župan 
Občine Vransko, Franc Sušnik. Po-
močnica ravnateljice Mojca Brglez je v 
nadaljevanju popeljala vse prisotne v 
posebno dogodivščino, kjer ni manjkalo 
presenečenj. Takoj za nastopom otroš-
kega pevskega zbora pod vodstvom  
Brigite Reberšek in spremljave Polone 
Miklavc na klavirju jih je obiskala klovne-

sa, ki je navzoče nasmejala in razveselila 
s svojimi zabavnimi idejami in vragoli-
jami. Nadaljevali so z gibalno-zabavnimi 
igrami, kjer ni manjkalo balonov, kot se 
to spodobi za praznovanje. Igre so bile 
zasnovane tako, da so spodbujale starše 
in otroke k sodelovanju in so bile gotovo 
trenutek kakovostno preživetega pros-
tega časa. Otroke je pričakal še srečelov, 
kjer je vsaka srečka zadela, preden pa 
so se poslovili, so se vsi gostje lahko še 
okrepčali in odžejali in si hkrati ogledali 
še razstavo izdelkov otrok Vrtca Vran-
sko. Poleg tega so izdelki otrok  vrtca na 
ogled tudi v Schwentnerjevi hiši na Vran-
skem, in sicer vsak dan do 28. novembra 
od 10. do 15. ure. 

Leta 1974 se je na Vranskem odprl prvi 
oddelek, ki je štel 20 otrok, 40 let kas-

neje pa jih je občutno več. Ta trenutek 
Vrtec Vransko obiskuje 134 otrok, zanje 
skrbi 17 strokovnih delavk, podporna 
služba pa šteje 10 delavcev v večjem ali 
manjšem deležu. V času, ko so vrtci imeli 
dolge čakalne vrste, se je Občina Vran-
sko nenehno prilagajala in ustvarjala 
pogoje za predšolsko vzgojo. Tako se je 
pred desetimi leti, ko je vrtec praznoval 
30 let obstoja, adaptiralo podstrešje in 
tako pridobilo dva oddelka ter večna-
menski prostor, kar je zadoščalo vsa ta 
zadnja leta. Lahko se pohvalijo, da jim 
ni bilo treba odklanjati otrok. Tudi sicer 
se je vrtec skozi leta spreminjal. Spre-
minjale so se tako vrednote in vzgojne 
smernice kakor tudi metode dela.

T. Tavčar

40 LEt Vrtca Na VraNSkEm

Dne 18. 11. 2014 ob 20. uri je v predaval-
nici Inovacijskega centra Vransko, Vran-
sko 66, potekala 2. redna seja Občin-
skega sveta Občine Vransko, na kateri 
so po potrditvi  dnevnega reda svetni-
ki obravnavali, razpravljali  in odločali o 
naslednjih zadevah: 
• potrdili  zapisnik 1. (konstitutivne) 

seje z dne 21. 10. 2014; 
• podprli pobude za postavitev zna-

kov z označbo naselij  Ločica pri 
Vranskem  in Stopnik, prestavitev 
prometnega znaka omejitve hitros-
ti  v času rekonstrukcije ceste na 
lokacijo pri mostu Jesenik v Brodeh 
ter  za ustrezno talno označitev 
ceste (prekinjena črta) do nadvoza;  
v zvezi z dano pobudo za ureditev/
zavarovanje gradbišča Sončni vrto-
vi v Brodeh se svetnikom posreduje 

odgovor  inšpekcijskih služb, ki ga je 
občina prejela pred nekaj meseci; 
na ustna vprašanja svetnikov glede 
sanacije plazov, čiščenja vodotokov 
in postavitve varovalne ograje na 
cesti Tešova je odgovarjal župan; 

• zavrnili predlagane spremembe 
Statuta Občine Vransko; 

• sprejeli Odlok o rebalansu proraču-
na Občine Vransko za leto 2014; 

• se seznanili s predlogom  Odloka o 
proračunu občine Vransko za leto 
2015 in ga posredovali v 15-dnevno 
javno obravnavo na krajevno običa-
jen način; 

• potrdili predloženi Letni program 
športa 2015; 

• potrdili predloženi Letni program 
kulture 2015; 

• sprejeli Sklep o sofinanciranju so-

cialnovarstvenih programov v letu 
2015; 

• sprejeli Sklep o tehničnem poprav-
ku OPN Občine Vransko – kmetija 
Rovan, Brode; 

• se seznanili: 
• z odločitvijo župana, da bo 

funkcijo opravljal poklicno; 
• z informacijskim gradivom KPK 

in obveznostjo po Zakonu o 
integriteti in preprečevanju ko-
rupcije; 

• se dogovorili o načinu dela v nuj-
nih primerih (korespondenčne 
seje). 

 Direktorica občinske uprave: 
Jadranka Kramar, dipl. upr. org.

2. redna seja občinskega sveta

Občina Vransko je na Okrožno sodišče 
v Celju naslovila ugovor zoper sklep 
sodišča o soglasju za oddajo premožen-
ja KIV d. d. v stečaju v najem. 

V preteklih tednih ste lahko v različnih 
medijih izvedeli precej o dogajanju v 

stečajnem postopku KIV-a. Ker so se 
stvari v zadnjem času pričele odvijati v 
smer, za katero menimo, da za kakovost 
bivanja v naši občini ni dobra, se je Obči-
na Vransko aktivno vključila v postopke 
pristojnih organov. Zagotovila poten-
cialnega najemnika poslovnih prostorov 

KIV d. d. v stečaju, da na Vranskem ne 
bomo dobili avtoodpada, nas niso pre-
pričala, zato smo zoper sklep Okrožne-
ga sodišča v Celju o soglasju za oddajo 
premoženja KIV d. d. v stečaju v najem 
vložili ugovor.

občina vransko ugovarja sklepu o soglasju 
za oddajo premoženja kiv d. d. v stečaju v najem
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ZGODILO SE JE ...

Zaključena je sanacija enega od dveh 
plazov, ki sta se na lokalni cesti Loči-
ca–Zaplanina–Limovce sprožila prej-
šnjo zimo ob neugodnih vremenskih 
razmerah v januarju in februarju. 

V sklopu sanacije je bilo izdelanih 54 
pilotov, Φ 30 cm, globine od 4 do 6 
metrov, povezanih z betonsko gredo 
in sidranih v zaledje, izvedeno je bilo 
odvodnjavanje meteornih in zalednih 
voda ter preplastitev ceste na območ-
ju plazu. 

Gradbena dela je izvedlo podjetje 
VOC Celje, ki je bilo v postopku od-
daje javnega naročila izbrano kot naj-
ugodnejši ponudnik. Vrednost sana-
cijskih del znaša 122.775,71 evrov, od 
tega je 83.702,67 evrov zagotovljenih 
iz državnega proračuna v okviru Del-
nega programa odprave posledic 
poplav, visokega snega in žleda med 
30. januarjem in 27. februarjem 2014, 
preostanek (39.073,03 evrov) pa bo 
šel v breme občinskega proračuna.   

V iztekajočem letu se je na območ-
ju naše občine sicer sprožilo kar de-
vet plazov, na sanacijo pa čakajo še 
nekateri iz predhodnih let. Skladno 
s finančnimi zmožnostmi države in 
občine se bodo sanirali po prioritet-
nem vrstnem redu.

Občina Vransko

saniran plaz v zaplanini

Sredi novembra se je le pričela dolgo 
pričakovana rekonstrukcija lokalne 
ceste Vransko–Ropasija, na odseku 
Vransko–Tešova. Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo je 
namreč občine na podlagi oddanih 
načrtov porabe z nekajmesečno zam-
udo povabilo k sklenitvi pogodb za 
sofinanciranje investicij po 21. in 23. 
členu Zakona o financiranju občin. 

Vrednost prve faze investicije (do Pod-
grada) znaša okvirno 130.000 evrov  in 
če je moč zaupati pogodbenim določi-
lom, bo 51.095 evrov od te vrednosti 

država prispevala v letu 2015, preos-
tanek pa bo zagotovljen iz občinskega 
proračuna.     

Gradbena dela so bila na podlagi izve-
denega javnega naročila oddana naj-
ugodnejšemu ponudniku Trgograd d. 
o. o. Litija in bodo predvidoma konča-
na do 5. decembra. 

V času gradnje je lokalna cesta Vran-
sko–Tešova zaprta, obvoz je označen 
in poteka po javnih poteh Brode–
Tešova in Briše–Tešova.

Občina Vransko

rekonstrukcija lokalne ceste vransko–tešova

V Našem domu se je v mesecu sep-
tembru in oktobru dogajalo veliko 
delavnic. Najprej smo pobirali krom-
pir, ki nam je še ostal na njivi. Na njive 
so nam pri pobiranju priskočili na po-
moč tudi učenci OŠ VRANSKO, prijatel-
ji, znanci, sodelavci in nekateri občani, 
seveda pa brez naših stanovalcev in 
ge. direktorice ter njene mame ne 
bi zmogli. Vsak je prispeval po svojih 
najboljših močeh. Vsem se prav lepo 
zahvaljujem. Zahvala gre tudi Andreju 
za strojne usluge in vsem dobrim kra-
janom, ki so pomagali s traktorskimi 
priključki ter z drobnimi nasveti. Po-
tem smo krompir s pomočjo pridnih 
rok stanovalcev, krajanov in zaposle-
nih prebrali. Moram vam povedati, da 
je ozimnica kar zajetna.

Po spravilu krompirja je sledila delavni-
ca ribanje zelja, ki smo ga skisali in ga 

že vključili na naš jedilnik. Naribali smo 
ga kakšno slabo tono, in to kar ročno 
na dveh nožih. Vsak je prispeval svoj 
delež. Ženske smo ga čistile in rezale 
na polovice, moški so ga ribali, tlačil 
pa ga je (tako kot vedno) naš Franci. 
Napravili smo ga tri velike škafe.

Kaj kmalu se je pokazalo, da bo tudi 
repa že zadosti debela, zato smo jo 
pobrali, oprali in z malimi noži olupili. 
Naribali pa smo jo na strojček, nato so-
lili, potlačili in obtežili s kamenjem - se 
že dobro kisa. 

Ker je bil pridelek obilen, smo gospoda 
župnika že prej prosili, da nam odstopi 
del kleti, ki smo jo potem preuredili za 
naše skladiščenje repe, zelja, krompir-
ja, korenja, jabolk, rdeče pese ...

Ob deževnih dnevih smo pekli tudi 
različne vrste peciva, kot so mafini, 

rogljički, kokosove kocke s čokolado, 
kvašeni rogljički z različnimi nadevi in 
tudi jabolčni zavitek, ki smo ga potem 
ponudili pri kosilu za sladico. Piškote 
smo ponudili vsem varovancem ob 
tedenski kavi, deležni pa so jih bili tudi 
zaposleni in prostovoljčki, ki so nas 
obiskali.

Anica Cencelj

druženje v našem domu
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zktš - kultura in šport

ABONMA 2014/15

sobota, 6. december 2014, ob 10.00 
vESELI CIRKUS OTOŽNEGA KLOvNA
Čisto prava cirkuška predstava za otroke 
od 3. leta starosti, Gledališče BIČIKLETA

  

Otroški abonma Gledališki abonma
sobota, 13. december 2014, ob 19.30
SLEPARJA v KRILU  
Komedija 
Kulturno društvo Gornji Grad  

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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a Koreograf: David Nixon                                       

Dirigent: Simon Robinson

ta veseli dan kulture 2014
v sredo, 3. decembra, ko se  ob obletnici rojstva Franceta Prešerna  
ponovno pridružujemo pobudi Ministrstva za kulturo RS ob dnevu od-
prtih vrat v slovenski kulturi pod naslovom "Ta veseli dan kulture 2014",  
vas vabimo na brezplačne prireditve. 

Od 9. do 12. ure bo v Schwentnerje-
vi hiši potekala ustvarjalnica šivanje 
prazničnih okraskov, ki jo bo vodila 
Lea Zupan, ob 18.30 pa bo Damjan 
Jevšnik v sliki in besedi predstavil 
potovanje po Danski, švedski in Nor-
veški. 

Od 9. do 12. ure ponujamo tudi prezplačen ogled in vodstvo po: 
• etnološki zbirki pri Ludviku Piklu v Brodeh 20, 
• Schwentnerjevi hiši, Vransko 25.  
Vabljeni.
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vranin glas - strani oš vransko-tabor

Teden med 29. 9. in 3. 10. 2014 je bil 
posvečen dnevom evropske kulturne 
dediščine. Zaznamovali smo ga tudi na 
Osnovni šoli Vransko-Tabor (na Vran-
skem  in v Taboru). Učenci in učitelji smo 
se poglabljali v preteklost našega kraja 
na različne načine. Ogledali smo si muze-
je, kozolce, spoznavali ljudske plese, 
ljudska glasbila in godce, okušali kuli-
narične dobrote, se poizkusili v vezenju, 
ličkanju,  spoznali  šolstvo nekoč, stare 
igre in pripovedke o nastanku krajev.

Vse zgoraj naštete dejavnosti smo po 
drobcih spoznavali v delavnicah na kul-
turnem dnevu. V šoli smo uredili razsta-
vo nastalih izdelkov. 

V  Schwentnerjevi hiši na Vranskem pa 
smo razstavili  najbolje upodobljene 
stavbe, ki so jih narisali, naslikali ali fo-
tografirali učenci v okviru likovnega  
natečaju vransko skozi moje oči. Ta na-
tečaj  smo razpisali v okviru projektov 
Dvig socialnega in kulturnega kapitala 
in Dediščina gre v šole.  

Na prireditvi, 2. 10. 2014,  so si naši obi-
skovalci poleg razstave lahko ogledali 
nastop prvošolcev z igrami nekoč (men-
torice: Lejla Jahjefendić, Breda Čvan in 
Maja Jerman), nastop drugošolcev s 
plesom (mentorici Stanka Tominšek-
Kužnik in Darja Štrajhar), nastop otroš-

kega in mladinskega zbora je spremljal 
Jernej Zupan (mentorica Vanja Govek), 
nastop prostovoljcev z dramatizira-
no pripovedko o nastanku vranskega 
(mentorica Katja Završnik) ter plesni 
nastop osmošolcev (mentorice: Slava 
Škrabar, Martina Zupan Kuserbanj in 
Tina Rus Rozina). 

vranska folklorna skupina nam je pred-
stavila ljudsko opravilo obiranja hmelja 
in splet štajerskih plesov.  Podeljena so 
bila priznanja in simbolične nagrade za 
najboljša likovna dela v okviru razpisa. 

Program kulturnega dne in prireditve 
je oblikovala učiteljica  Danijela Jeršič, v 
Taboru pa ji je pomagala učiteljica  Man-
ja Drnolšek. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo  vsem, 
ki so sodelovali  na kulturnem dnevu na 
obeh šolah. 

Na vranskem so sodelovali:  ga. Slava 
škrabar, ljudski godci Polhi, ga. Darja 
štrajhar,  vezilji ga. Marjetka Kapus in 
ga. Ivanka Zagorc, gospodinja ga. Fani 
Novak, g. Robi in g. Jernej Zupan, g. 
Janez  Brišnik,  g. Albert Predovnik z 
gasilsko zbirko, g.  Ludvik Pikl  z etno-
grafsko zbirko, ga. Tanja Goropevšek v 
Schwentnerjevi hiši in ZKTš vransko.   

v Taboru pa se zahvaljujemo ljudskim 
godcem »Fantje izpod Krvavice«, pe-
vcem, g. Francu Semprimožniku, ge. 
Marici Kovče, ge. Marti Topovšek, za 
ličkanje ge. Hermini Zorenč in ge. Ivi Le-
skovšek, ge. Miri Pepel v muzeju čebe-
larstva, g. vidu Hanžiču v muzeju starin, 
gospodinji ge. Mateji Kovačič, vezilji  ge. 
Majdi Papež. 

Zahvaljujemo pa se tudi podjetju veit 
team iz Domžal, ki je  podarilo večino 
izdelkov za skromna darilca ob podelitvi 
priznanj za najboljša likovna dela. 

Posebna zahvala velja tudi vsem učitel-
jem, ki so se izjemno pripravili na ta dan 
in spodbujali učence pri spoznavanju 
kulturne dediščine. 

Danijela Jeršič 

vTISI UČENCEv

Matej Černe za 9. a in b-razred: Peka po 
receptih naših babic: Devetošolci smo 
imeli kuharske delavnice  po receptih 
naših babic. Zjutraj so nas učiteljice 
razdelile v skupine, potem pa smo odšli  
v športno dvorano, kjer  nam je g. Zupan 
predstavil ljudski inštrument diatonič-
na harmonika, ga. Slava škrabar, vodja 

folkloristov  je predstavila folklorno 
skupino, oblačila, ki jih nosijo na priredit-
vah, kaj delajo, kaj imajo v načrtu,  g. 
Križnik pa je predstavil svoje ljudske 
godce Polhe in njihovo glasbo. Polhi so 
nam zaigrali kar nekaj ljudskih pesmi in 
zraven tudi zapeli.  Po prijetni urici smo 
odšli v učilnice, kjer smo dobili recepte, 
po katerih smo ustvarjali jedi. Odšli smo 
si iskat sestavine za posamezne jedi in se 
nato lotili dela. Učiteljice so krožile med 
nami in nam pomagale z nasveti, sicer 
pa smo delali sami. Pekli smo: vanilijeve 
rogljičke, ocvirkovo potico, jabolčno 
pito, božične kekse, rženi kruh, jabolčno 
čežano, carski praženec in štraube.  Pri 
peki smo se zelo zabavali. Ko so bile jedi 
pripravljene, smo večino pojedli sami, 
nekaj jedi pa smo  razdelili po šoli. Imeli 
smo srečo, saj se nobena jed ni zažgala.  

Učenci 8. a-razreda: Kratek plesni tečaj 
in obisk gasilskega muzeja: Po uvodni 
prireditvi smo se tudi  učenci preizkusili v 
vlogi plesalcev in se naučili nekaj plesov. 
Ker smo se korake zelo dobro naučili, so 
nas plesalci folklorne skupine pohvalili, a 
smo žal plesišče prekmalu morali zapus-
titi. 

Po kratkem plesnem tečaju smo se 
odpravili v Gasilski muzej. Tam nas je 
pričakal vodič muzeja. Pospremil nas je v 
nadstropje, kjer nam je razkazal in pred-
stavil gasilsko opremo in pripomočke za 
gašenje. Izvedeli smo, kako so si včasih 
pomagali, ko je prišlo do požara in s 
kakšnimi pripomočki so gasili. 

Kulturni dan smo zaključili v računalniški 
učilnici, kjer smo izdelali plakate na temo 
Gasilstvo nekoč in danes. 

Marcel Semprimožnik, 7. a-razred: Sed-
mošolci smo spoznali tehniko vezenja, 
s katero smo ustvarili čudovite izdelke. 
Trdo smo delali, zato smo hitro pojedli 
malico. Po vezenju smo se naučili nekaj 
ljudskih plesov.  

Tjaša Pečovnik, 6. a-razred: Na kultur-
nem dnevu smo šestošolci  izdelovali 
kozolce. Iz lesa smo izrezali podlago, 
stebre in palčke za »rante«, streho pa iz 
kartona in slame. Kozolce smo naredili 
zato, ker  so slovenska posebnost, ker 
se samo pri nas pojavljajo v tako izjem-
nem številu in tako različnih tipov. Zad-
njo uro pa smo odšli po Vranskem slikat 
kozolce. Spoznala sem, da so kozolci del 
naše kulturne dediščine in jih je potreb-
no ohranjati.  

Jaka Turk, 5. a-razred: Razredničarka 
nam je prebrala 3 pripovedke našega 
domačega kraja. Spoznali  smo legen-

dediščina gre v šole - bilo je nekoč na osnovni šoli vransko-tabor
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do o vranskem in pripovedki Čudežni 
zvon in Strah v stopniškem gradu. Nato 
smo se še mi spremenili v pravljičarje in 
za svoj kraj v dvojicah napisali izmišljeno 
pripovedko iz našega domačega kraja 
ter jo ilustrirali. Svoje pripovedke smo 
prebrali našim sošolcem ter iz njih nare-
dili plakat. 

Učenci 1. razreda smo delali lutke  iz bla-
ga. 

Zala Krivec je lutko poimenovala Ajda. 
Bilo ji je všeč, ker rada ustvarja. 

Zala Cekin je naredila lutko Skokico. »Naj-
bolj mi je bilo všeč, ko sem ji izdelovala 
roke.« 

Pia je lutki dala ime Ana. »Najbolj všeč mi 
je bilo, ko sem ji delala glavo.« 

Saša je izdelala lutko Analizo. »Najbolj 
sem se zabavala, ko sem ji risala oči.« 

Matevž ima lutko Mateja. Všeč mu je 
bilo, ko je lutki izrezoval oblačilo. Doma 
bo spala zraven njega in z njim gledala 
risanke. 

Manca pravi, da je svoji lutki dala ime 
Rožica. Rada je izdelovala vse. 

Gašper ima lutko Gala. »Imela je težave z 
vezanjem in zato mi je pomagala gospa 
Lejla.« 

Elija pravi, da mu je bilo najbolj všeč, ko 
se je igral s svojo lutko, katero je poime-
noval Žiga. Njegova lutka ima bolj ribiško 
obleko, zato je ribič. Tudi Elija rad lovi 
ribe. 

Gal ima lutko Mitjo. Piše se Slapnik.  
Danes mu je bilo vse všeč. 

Rok ima lutko z imenom Elija. »Najbolj mi 
je bilo všeč, ki sem ji naredil z zavezovan-
jem roke.« 

Ajda ima lutko z imenom Lejla. Najbolj 
všeč ji je bilo, ko je lutki naredila pentljo 
na glavi. 

Jurij je svoji lutki dal ime Jurij. 

Žiga ima lutko Elija. Najbolj mu je bilo 
všeč, ko ji je naredil glavo. 

Neja je predstavila svojo lutko Nejo. Naj-
bolj ji je bilo všeč, ko je zavezovala blago. 

Špela pravi, da ji je bilo najbolj všeč, ko je 
svoji lutki -  gospe Lejli -  risala oči. 

»Danes mi je bilo zelo všeč, ko smo 
izdelovali lutke, takšne, kot so jih ime-
li nekoč,« so povedali Gašper, Teja D., 
Žana, Eva, Bine, Teja N. in Mojca. 

Žan Luka je bil navdušen nad igranjem 
Nejca Zupana in kasneje učenca Matica 
Dobrovnika. 

Igre, znane v starih časih, so navdušile 
Lavro. 

Odhod v telovadnico, opazovanje god-
cev in njihovih glasbil (kontrabasa, har-
monike ...) je navdušilo Nejca, Maja in 
Nika. 

Ples folklorne skupine je izredno priteg-
nil Zalo, Lariso in Tio. 

Mihu je bilo všeč fotografiranje naših 
lutk, ki ga je opravila ga. Marija Završnik. 

Lan Aleksander Dobnik, 3. b-razred: 
Zjutraj smo se razdelili v dve skupini. 
Nekateri smo šli v Schwentnerjevo 
hišo, drugi pa v etnološko zbirko in si ju  
ogledali.   Dobili smo učne liste in jih reši-
li.  Nakar smo se menjali in šli v šolo. 

Ta dan je bil prekrasen, ker smo spoznali 
veliko novih stvari, ki jih še lani nismo. 

Lucija Remic, 3. a-razred: Zjutraj sem 
prišla v šolo. Prvo uro smo šli v šport-
no dvorano in si pogledali predstavitev 
folklore in ljudskih godcev. Potem nam 
je gospa povedala, da si gremo pogledat 
dva muzeja. 

Najprej se je naša skupina odpravila v 
etnološko zbirko v Brodeh. Malo bolj 
dolgo smo hodili, a ne zaman, saj smo 
tam veliko novega spoznali. Vsak je imel 
svojo nalogo. Jaz sem bila opisovalka. To 

pomeni, da sem pisala. Ko smo dokonča-
li, smo šli v Schwentnerjevo hišo. Tam 
smo si samo ogledali sobe, potem smo 
šli nazaj v šolo.  Tam smo se pogovorili, 
da gremo v torek v Ljubljano v lutkovno 
gledališče. Sledilo je podaljšano bivanje. 

Rok Kaluža, 4. a-razred:  Učenci smo se 
pogovarjali o šoli nekoč. Učiteljica nam 
je preko plakatov in projektorja prikaza-
la, kako so morali včasih učenci sedeti. 
Kako so jih kaznovali, če so bili poredni. 
Morali so nositi oslička in klečati na koru-
zi, dobili pa so jih tudi s šibo po prstih. Po 
malici smo še sami imeli uro lepopisja in 
uro ročnih del. Pisati smo morali lepo in 
pravilno. Šivali smo medvedka. Gumbe 
je težko šivati, do sedaj sem prišil samo 
enega. 

Katja Žuntar, 4. b-razred: Na kulturni dan 
o kulturni dediščini so nam predstavi-
li  folklorno skupino, ki jo vodi ga. Slava 
Škrabar, ljudski godci pa so zaigrali na 
stara ljudska glasbila in zapeli. V skupini 
nastopata tudi moja dedi in babi. Potem 
smo odšli v razred. Učili smo se, kakšno 
življenje so imeli otroci nekoč, kakšne 
igre so imeli (rinčke talam, gnilo jajce, 
telefon). Po malici smo imeli učno uro 
lepopisja in morali smo biti pridni, ker je 
učiteljica imela palico. Poskusili smo tudi, 
kako so otroci nekoč za kazen morali 
klečati na polenu in koruzi. Ko smo šiva-
li gumbe, sem prvega zavozlala, drugi 
pa je bil že brez napak. Šivanje mi je bilo 
zelo všeč.  

2. a-razred: Po skupnem uvodnem delu 
smo drugošolci prisluhnili spominom  
osemdesetletnega g. Ivana Brišnika na 
osnovnošolska leta.  

»Všeč mi je bilo, ko smo plesali.« Nika 

»Vesel sem bil, da smo spoznali g. Ivana 
Brišnika.« Gašper 

»Glasba in ples sta me navdušila.« Maša 

Marija Završnik

26. regijsko tekmovanje Mladina in gore 
je bilo v soboto, 8. 11. 2014, v Šoštanju. 
Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha 
je gostila 26 ekip savinjsko-šaleškega po-
dročja, Podravja in Prekmurja. Ekipe so 
štele štiri člane. 

Pisali so teste z vsebinami Planinske šole. 
Medtem ko je komisija popravljala teste, 
so si učenci ogledali kratek film o Smre-
kovcu in film z naslovom Šoštanj skozi 
letne čase. Nato so se sprehodili še do 
muzeja usnjarske dejavnosti v Šoštanju. 
Po vrnitvi v šolo smo težko čakali na re-
zultate. Nemalo pa smo bili presenečeni, 

ko je Kaja Čeh razglasila kar 11 ekip za 
uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 
januarja v Idriji. 

In katero mesto so osvojili naši GORSKI 
SVIZCI? Odlično in presenetljivo 1. mes-
to. Lenart Marovt, Jakob Košica, Gregor 
Dobnik in Davor Sušnik so zbrali 82 točk 
od 90 možnih. 

Za izjemen dosežek ekipi Gorski svizci 
iskreno čestitamo. 

Mentorici:
Zlatka Bukovec in Zvonka Cencelj

ponovno najboljši



8

vranin glas - strani oš vransko-tabor

V soboto, 25. 10. 2014, se je 18 učencev 
od 1. do 5. razreda iz  OŠ Vransko-Tabor 
udeležilo  tradicionalnega 19. ljubljanske-
ga maratona. Šolo so častno zastopali 
in pokazali veliko skupinskega duha, 
medsebojne pomoči,  skrbi eden za dru-
gega, poguma, vztrajnosti in še bi lahko 
naštevali. Izredno pa so bili ponosni in 
navdušeni nad medaljo in diplomo, ki so 
ju po opravljenem teku prejeli na cilju. 

Čestitke še enkrat vsem udeležencem  
za uspešen nastop in hkrati tudi povabilo 
vsem ostalim, da se nam na naslednjem, 
20. ljubljanskem maratonu, pridružijo. 

Mentorji: 
Breda Čvan, Miha Miklavc, Jože Toplak

ljubljanski maraton 
2014

V petek, 24. 10. 2014, zadnji dan pouka 
pred jesenskimi počitnicami, je potekal  
v prvem triletju na OŠ Vransko-Tabor 
precej pestro.

Ob mesecu požarne varnosti so nas tudi 
letos obiskali gasilci iz PGD Vransko in 
PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik. Učenci so 
jim zastavljali najrazličnejša vprašanja, 
spoznali gasilsko opremo in se tudi sami 
praktično preizkusili v »škropljenju« s 
cevmi. Gasilci so učence seznanili s tem, 
kako ravnati v primeru požara (če zagori 
olje na štedilniku) in jim to tudi praktično 
pokazali. 

Sledil je pohod po različnih poteh do 
različnih ciljev – od šole proti:  Brodem, 
Lovskemu domu na Tešovi, Brišam, jami 
Škadavnica, cerkvici Sv. Hieronima  na 
Taboru in nazaj do šole. 

Udeležili smo se tudi proslave ob dnevu 
reformacije in komemoracije ob dnevu 
spomina na mrtve. 

Breda Čvan 

pester zadnji dan pouka 
pred počitnicami 

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

V četrtek, 23. 10. 2014, smo se učenke v 
spremstvu gospe Maje Jerman odpravi-
li na letališče Brnik. Od tam smo pot v 
Republiko Makedonijo nadaljevali z le-
talom. Za vse učenke je bil to prvi polet, 
vendar smo uživale. Pristali smo na letali-
šču v Skopju, kjer so nas prijazno sprejeli 
organizatorji izmenjave v Makedoniji. 
Po dveh urah vožnje pa smo prispeli 
do Delčeva; mesta, kjer smo bivali. Tam 
smo se spoznali z gostitelji in odšli na 
domove. 

V petek smo šli v šolo skupaj z našimi 
gostitelji. Tam smo se udeležili pouka. 
Vse smo bile navdušene nad šolskim 
režimom in veliko šolo. Po pouku smo 
odšli domov in se pripravili na karaoke 
party. 

Soboto smo preživeli v Bolgariji, kjer 
smo lahko šli po nakupih. Zvečer  smo 
se udeležili folk koncerta, kjer so se nam 
predstavili starejši učenci in  nam zaple-
sali nekaj ljudskih plesov, predvsem so 
plesali kolo. Po koncertu nas je čakala še 
zabava za Anin rojstni dan. 

V nedeljo smo bili pri družinah in smo 
si šli malce ogledat Delčevo. Popoldne 
smo šli gledat film k Tamari, eni izmed 
gostiteljic. 

V ponedeljek smo zopet odšli v šolo, 
kjer smo predstavili sebe, naše delo pri 
prostovoljstvu in našo šolo. Nato pa smo 
obiskali še njihovo televizijsko postajo. 

V torek smo obiskali dnevni center za 
osebe z motnjami v razvoju. Skrbniki so 
nam povedali, kaj tam počnejo, in nam 
razkazali dom. Tudi mi smo jim pred-
stavili svoje delo in učiteljica iz Delčeva 
se je dogovorila za sodelovanje z nji-
hovimi učenci. Zvečer pa nas je čakala še 
poslovilna večerja. 

V sredo smo se že zgodaj poslovili z 
učenci OŠ Vančo Prke in se odpravili do 
Skopja. Tam smo se malo sprehajali, si 
ogledali nekaj znamenitosti, nato pa 
odšli na letališče. Varno smo prispeli v 
Slovenijo, polni lepih spominov in novih 

znanstev. Z malo žalosti zaradi slovesa, 
a s polno veselja zaradi prelepe dogodiv-
ščine. Komaj čakamo, da nam v začetku 
decembra Makedonci vrnejo obisk. 

Zala Križnik, 9. razred 

Tu pa je še nekaj naših vtisov. 

Patricija: Meni je bilo vse res najboljše, 
ker sem spoznala nove prijatelje in smo 
se tudi med sabo zbližale ...  Spoznala 
sem, kako živijo v Makedoniji. Prav vese-
la sem, da sem šla,  ker je možno, da je 
to bilo prvič in zadnjič, tako da teh tre-
nutkov, ki sem jih doživela, ne bom nikoli 
pozabila. 

Beti: Meni se je zdelo vse super, najbolj 
pa to, da smo se spoprijateljili  med sabo 
.... Bilo bi krasno, če bi to ponovili. 

Ajla: Bilo je super, ker so bili ljudje  zelo 
prijazni, sploh družina ... Meni je bilo 
mesto lepo. 

Ana: Bilo je fajn. Rada bi še šla tja. 

Zala: Bilo je res super in nepozabno. Zelo 
mi je bilo všeč, da so ljudje tam tako pri-
jazni in odprti. Navdušena sem bila nad 
njihovim šolskim režimom. Nastala so 
mnoga prijateljstva in polno spominov. 
Upam, da bom še kdaj imela priložnost 
obiskati Delčevo in se srečati  z učenci. 

Za tokratno izmenjavo nam je minis-
trstvo za šolstvo namenilo res skromna 
sredstva, zato se najlepše zahvaljujem 
vsem donatorjem, ki so nam prisluhnili 
in omogočili učencem to nepozabno 
izkušnjo, ki pa seveda še ni zaključena, 
saj nas čakajo še obisk in aktivnosti, da 
naše prostovoljstvo res razširimo preko 
meja, kakor smo si zadali cilje v samem 
projektu. 

Maja Jerman

DONATORJI: 

Kmetijska zadruga Vransko z. o. o., Ogre-
vanje Sedeljšak d. o. o., Pivovarna Laško 
d. d., Gostinsko podjetje Trojane d. o. o., 
ELES d. o. o., TRIS d. o. o. 

Vsem še enkrat hvala! 

prostovoljstvo brez meja - makedonija

Malo zabave

Skopje
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Tretješolci so preživeli toplo, sončno, 
jesensko in predvsem poučno sredino 
dopoldne v Celju. Učenci so ta dan preiz-
kušali svojo samostojnost, saj so si sami 
kupili vozovnici za vlak ter avtobus in se 
na tržnici pri branjevkah in branjevcih 
pozanimali, od kod imajo zelenjavo in 
sadje. Večini bosta v najlepšem spominu 
ostali vožnja z lokalnim avtobusom in 
vlakom.

V sredo, 5. 11. 2014, smo imeli učenci 3. 
a, b in c-razreda tehniški dan z naslovom 
Promet. Najprej smo se s šolskim avto-
busom odpeljali do Šempetra. Ko smo 
prispeli, smo nekaj časa čakali lokalni 
avtobus. Hitro smo vstopili. Preden nas 
je gospa spustila naprej, smo pri šoferju 
kupili vozovnice. Z lokalnega avtobusa 
so nekateri izstopili pri avtobusni postaji, 
nekateri pa pri železniški postaji v Celju. 
Na železniški postaji nam je gospod raz-
kazal postajo. Povedal nam je, iz česa so 
sestavljeni tiri, kako vodo porablja stara 
lokomotiva, če bi jo vlekli do Ljubljane. 
Potem smo se odpravili do avtobusne 
postaje. Gospod nam je pokazal vozni 
red, na katerem piše, kdaj pelje kakšen 
avtobus v kateri kraj. Povedal nam je, da 
je 220 avtobusov in 230 voznikov šofer-
jev. Ko smo si ogledali avtobusno posta-
jo, smo šli na tržnico. Na tržnici smo 
reševali učni list. Nekaj smo tudi vprašali 
branjevke in branjevce. Gospa Polona je 
na tržnici kupila jabolka in vsakemu eno 
dala. Slastne so bile. Po ogledu tržnice 
smo šli na železniško postajo. Že po 
ogledu železniške postaje smo si šli kupit 
vozovnice. Z vlakom smo se odpeljali do 
Polzele. Med vožnjo smo se pogovarja-
li. Ko smo prišli do Polzele, nas je čakal 
šolski avtobus. Z njim smo se pripeljali 
do šole. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo 
se peljali z vlakom. Všeč mi je bil cel dan. 

Lucija Remic, 3. a 

Najprej smo bili pred šolo in čakali na 
avtobus. Ko je avtobus pripeljal, smo 
vstopili. Z avtobusom smo se odpel-
jali v Šempeter. Tam smo izstopili ter 
počakali na lokalni avtobus. Ta nas je 
odpeljal v Celje. Ko smo se pripeljali v 
Celje, smo se odpravili na železniško 

postajo. Železniško postajo nam je raz-
kazal načelnik železniške postaje. Nato 
smo si kupili vozovnico in odšli na ogled 
avtobusne postaje. To nam je razkazal 
gospod Vadlan. Nato smo se odpravili na 
tržnico. Tam smo si ogledali sadje, zelen-
javo, sveče, oblačila, obutev, obeske … 
Nato smo se spet odpravili na železniško 
postajo in počakali vlak. Ko je vlak pripel-
jal, smo vstopili. Z vlakom smo se odpel-
jali na Polzelo. Tam smo izstopili in nas je 
že čakal avtobus. Avtobus nas je odpel-
jal na Vransko. Najbolj mi je bilo všeč, ko 
sem se prvič peljala z vlakom. 

Taja Andoljšek, 3. a 

5. 11. 2014 smo imeli tehniški dan o pro-
metu. Zjutraj sem s sošolci odšla na šol-
ski avtobus, ki nas je odpeljal do avto-
busnega postajališča Šempeter. Kmalu 
je pripeljal lokalni avtobus. Pri vozniku 
smo kupili vozovnice in se odpeljali do 
avtobusne postaje Celje. Tam smo si 

ogledali postajo. Pomalicali smo in pro-
metnik nam je povedal vse o avtobusni 
postaji. Odšli smo na železniško posta-
jo, tam nam je načelnik postaje povedal 
veliko o vlakih. Šli smo tudi v kontrolni 
stolp. Nato smo šli na tržnico in reševa-
li smo učne liste. Čas nas je že priganjal, 
zato smo odhiteli na železniško postajo. 
Z vlakom smo se odpeljali do Polzele. 
Tam nas je že čakal naš avtobus. Prišli 
smo do šole in tako se je naša dogodiv-
ščina končala. 

Zoja šoštar, 3. b 

5. 11. 2014 smo imeli tehniški dan o pro-
metu. Odšli smo z učenci 3. a in 3. c-razre-
da. Zjutraj smo se odpeljali z avtobusom 
v Šempeter. Tam smo počakali lokalni 
avtobus. Z njim smo se odpeljali v Celje. 
Ogledali smo si avtobusno postajo. Peš 
smo odšli do železniške postaje. Kupili 
smo vozovnice. Videli smo električne 
in motorne lokomotive. Šli smo tudi na 
tržnico. Učiteljica nam je dala učne liste, 
ki jih nismo rešili do konca, ker smo šli na 
vlak. Z vlakom smo se odpeljali na Pol-
zelo. Avtobus nas je s Polzele odpeljal 
nazaj do šole. 

Žiga Čater, 3. b

teHniški dan tretješolcev - promet
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V sredo, 5. 11. 2014, smo se učenci 4. a 
in 4. b odpravili na pohod do jame Ška-
davnice. Po poti smo se večinoma le po-
govarjali, kako smo se imeli med počit-
nicami in kaj je novega v šoli, pri babici, 
sestrični ... Ko smo prišli do jame, so se 
trojice spuščale vanjo. Vsak je prišel na 
vrsto. V jami je bilo zelo spolzko, zato 
smo morali biti še posebej previdni, ko 

smo lezli po skalah navzdol ali navzgor. 
Žig je bil vzidan v skalo. To mi ni bilo naj-
bolj všeč, ker se mi ob pogledu navzdol 
zvrti. Tam pa je bila v tleh zareza, skozi 
katero so se videla tla jame. 

Bilo je čudovito. 

Manca Oštir, 4. a 

Dne 5. 11. 2014 smo se po pouku odpravi-
li namesto k pouku športne vzgoje do 
jame Škadavnice. 

Pri gradu Podgrad smo krenili levo v hrib 
proti cerkvi na Taboru, kjer smo se malo 
spočili in odžejali. 

Nato smo se odpravili proti cilju. Tja nas 
je vodil smerokaz, ki smo ga našli pod 
cerkvijo. Pot nas je vodila skozi gozd. Ko 
smo prispeli do jame, smo si v knjižico 
Krpan odtisnili žig. Razdelili smo se po 
trije učenci skupaj. Sledil je ogled jame. 
Gospa Simona nam je z baterijskimi 
svetilkami prikazala čarobnost jame, ki 
je drugače temna. Sledilo je sladkanje s 
čokolado, ki sta jo razdelili gospe Simo-
na in Darja. Počasi smo se vrnili v šolo. 

Nejc Pikl, 4. a 

V sredo, 5. 11. 2014, smo si četrtošolci 
ogledali jamo Škadavnico. Pot do nje 
vodi mimo graščine Podgrad, kmetije in 
cerkve sv. Jeronima. Jama je priljubljena 
planinska točka številnim planincem in 
turistom. V njej gnezdijo sove in netopir-
ji. Je bogata s stalaktiti. 

poHod do jame škadavnice

Oktober je mesec požarne varnosti in 
zato smo tudi v vrtcu Vransko pripravili 
različne dejavnosti na to temo. V torek, 
14. 10. 2014, smo si ogledali gasilski dom, 
kjer so nas pričakali gasilci PGD Vransko 
in nam pokazali  gasilsko opremo ter 
gasilski avto. Lahko smo se tudi preiz-
kusili v brizganju vode, kar nam je ostalo 
v lepem spominu. 

V četrtek, 16. 10. 2014, smo si ogledali 
gasilski muzej na Vranskem.  G. Pre-
dovnik  nas je seznanil z opremo gasil-
cev, ki so jo imeli včasih. Ugotovili smo, 
da se je gasilska oprema zelo spreminja-
la skozi čas. 

V ponedeljek, 20. 10. 2014, smo si v 
večnamenskem prostoru vrtca na 
platnu pogledali posnetke z YouTuba: 
gašenje požara, posledice poplav in pri-
poročila, kako ravnati v primeru potresa. 
Kar nekaj otrok je kasneje povedalo, da 
so se jim zdeli posnetki  zelo žalostni. 

V četrtek, 23. 10. 2014, pa so med nas 
prišli vojaki Slovenske vojske iz čete 
JRKBO iz vojašnice v Celju. Predstavili so 
nam svoj poklic in opremo. Predstavili 
so nam tudi vozila: lahko izvidniško vozi-
lo Cobra ter terensko vozilo Puch, ki so 
si ju otroci lahko dobro ogledali. Da pa 
smo se počutili zares »vojaško«, so nas 

vojaki in vojakinja namazali z maskirnimi 
barvami. 

V oktobru smo se v oddelkih veliko po-
govarjali o gasilcih in o njihovem delu, 
prebirali smo knjige na to temo in tudi 
ustvarjali različne izdelke. 

Zahvaliti se želimo gasilcem PGD Vran-
sko za ogled gasilskega doma, ZKTŠ 
Vransko in g. Predovniku za ogled gasil-
skega muzeja in vojakom SV za obisk v 
našem vrtcu. 

Koordinatorica Maja Gams

mesec požarne varnosti

Spet smo se zbrali in kuhali. Pravzaprav 
smo gnetli, valjali, pekli, zalivali, ribali, 
mešali, rezali, pasirali in seveda tudi jed-
li. Medtem pa se je v pečici skoraj sama 
spekla raca. Nastali so domači mlinci, 
rdeče zelje, pomarančno-korenčkova 
omaka in jabolčno-zdrobovo pecivo. 
Prava Martinova pojedina. Tokrat vam 
receptov ne izdamo, pokažemo pa vam 
fotografije ustvarjanja.

Maja Jerman

kuHarski krožek 
martinova pojedina
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V četrtek, 14. 11. 2014, je Osnovna šola 
Vransko-Tabor, OE Vrtec Vransko 
praznoval svojo 40-letnico obstoja. Ve-
seli smo bili velikega obiska, saj so  s tem 
naši gostje, starši in otroci dali našemu 
delu posebno težo.

Leta 1974 se je na Vranskem odprl prvi 
oddelek, ki je štel 20 otrok, 40 let kasne-
je nas je občutno več. Ta trenutek Vrtec 
Vransko obiskuje 134 otrok, zanje skrbi 
17 strokovnih delavcev, podporna služ-
ba pa šteje 10 delavcev v večjem ali manj-
šem deležu. 

V času, ko so vrtci imeli dolge čakalne 
vrste, se je Občina Vransko nenehno pri-
lagajala in ustvarjala pogoje za predšol-
sko vzgojo. Tako se je pred desetimi 
leti, ko je vrtec praznoval 30 let obstoja, 
adaptiralo podstrešje in tako pridobi-
lo dva oddelka ter večnamenski pros-
tor, kar je zadoščalo vsa ta zadnja leta 

poslovanja. Lahko se pohvalimo, da nam 
ni bilo treba odklanjati otrok. 

Tudi sicer se je vrtec skozi leta spremin-
jal. Spreminjale so se tako vrednote in 
vzgojne smernice kakor tudi metode 
dela. Včasih so otroci prihajali v vrtec, da 
so se lahko igrali z igračami, ki jih doma 
niso imeli. Danes so tudi doma bogato 
založeni z njimi, bolj kot kdaj prej pa je 
pomembno privzgajanje vrednot, ki so 
jim popotnica za nadaljnjo pot v svet, 
kjer nanje prežijo številni izzivi. Današ-
nji vrtec pa igra pomembno vlogo tudi 
v smislu kompenziranja morebitnih 
primanjkljajev otrok, zelo velik akter je 
lahko tudi pri dvigovanju kulturnega in 
socialnega kapitala družin. 

Če pogledamo zgodovino Vrtca Vran-
sko, imamo več kot dober vzrok, da 
smo si praznovanje 40-letnice vrtca 
zamislili kot zabavo z baloni. V uvodu 
nas je pozdravila ga. ravnateljica Majda 
Pikl, ki nam je namenila nekaj pozitivnih, 
spodbudnih besed, v nadaljevanju pa 
nas je na nekaj prelomnic in dosežkov 
opozoril tudi g. župan Občine Vransko 
Franc Sušnik. Pomočnica ravnateljice 
Mojca Brglez je popeljala vse prisotne v 
posebno dogodivščino, kjer ni manjkalo 
presenečenj. Takoj za nastopom otroš-
kega pevskega zbora pod vodstvom 
ge. Brigite Reberšek in spremljave ge. 

Polone Miklavc nas je obiskala klovnesa, 
ki je navzoče nasmejala in razveselila s 
svojimi zabavnimi idejami in vragolijami. 
Nadaljevali smo z gibalno-zabavnimi ig-
rami, kjer ni manjkalo balonov, kot se to 
spodobi za praznovanje. Igre so bile zas-
novane tako, da so spodbujale starše in 
otroke k sodelovanju, in so bile gotovo 
trenutek kakovostno preživetega pros-
tega časa. Otroke je pričakal še srečelov, 
kjer je vsaka srečka zadela, preden pa 
smo se poslovili, so se vsi gostje lahko 
še okrepčali, odžejali in si hkrati ogledali 
še razstavo izdelkov otrok Vrtca Vran-
sko. Poleg tega so izdelki otrok našega 
vrtca na ogled tudi v Schwentnerjevi hiši 
na Vranskem, in sicer vsak dan do 28. 11. 
2014 od 10. do 15. ure. Vabljeni k ogledu. 

Hvala vsem, ki ste nam omogočili izpel-
javo srečelova, pogostitve, hvala pa 
tudi vsem in vsakemu, ki ste se odzvali 
našemu povabilu in našo zabavo tako 
naredili nepozabno.

vrtec vransko je praznoval 40. rojstni dan

Pohod je trajal tri ure in smo se zelo na-
hodili, saj je bila pot spolzka zaradi od-
padlega in mokrega listja. Pred jamo v 
kamniti steni je žig, ki smo si ga odtisnili 
v knjižico Krpan. Po trije učenci smo si 
ogledali jamo tudi znotraj. Gospa Si-
mona nam je povedala, če ti v planinah 

začne zmanjkovati energije, si jo najhi-
treje povrneš s čokolado, ki nam jo je 
tudi razdelila. Bili smo zelo veseli. 

Ta pohod mi je bil zelo všeč in si želim še 
takšnih pohodov, da bi lahko bili več v 
naravi. 

Gospa Simona in gospa Danijela, pripra-
vita nam še veliko takšnih pohodov! 

Sara Tehovnik, 4. b

V sredo, 12. 11. 2014, smo imeli ekskurzijo 
v Postojno. Najprej smo šli v Predjam-
ski grad. V njem smo si ogledali viteško 
opremo, grajsko jedilnico, mučilnico in 
zbiralnik vode. Najslavnejši prebivalec 
gradu je bil vitez Erazem Predjamski. 
Nato smo se odpeljali proti Postojnski 
jami, kjer smo si ogledali razstavo metul-
jev z vsega sveta. Nekateri so bili zelo 
lepi. 

Sledilo je kosilo, ki je zelo prijalo. Končno 
je napočil čas ogleda Postojnske jame. 
Hura, peljali smo se z vlakcem in si ogle-
dovali kapnike! Vodička nam je pokazala 
človeško ribico in nam povedala, da so 
nekoč v jami živeli tudi medvedi. Videli 
smo dvorano špagetov, kjer so kapniki 
tanki kot špageti. V koncertni dvorani 
smo zapeli Kekčevo pesem. Prispel je 

naš vlakec in nas odpeljal iz jame. Izsto-
pili smo ob reki Pivki. Zaradi deževnega 
vremena in ure, ki nas je priganjala, smo 
se odpravili domov. Bila je že tema, ko 

smo prispeli. Najbolj mi je bila všeč vož-
nja z vlakcem po jami in da ni bilo mrzlo v 
njej, kot mi je rekla mami. 

Nejc Pikl, 4. a

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

 
 

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

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

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

Zavrteh« (Uradni list RS, št. 51/08) 

1. člen 

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

2. člen 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

obe 450 €   Nakup 
zemljišč  za 
ureditev 
infrastrukture   

še ni 
realizirano – 
menjava 
zemljišč 
Maček - 
Občina 

Javna 
površina v 
trgu 

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

 

              
2000 € 

Nakup 
zemljišč  za 
ureditev trga 
Vransko  

 

še ni 
realizirano- 
menjava 
zemljišč 
Oberžan - 
Občina 
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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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1. člen 

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

2. člen 
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 iz življenja društev

PGD Vransko je  v sodelovanju z gasil-
skim občinskim poveljstvom 25. 10. 
2014 ob 16. uri izvedlo občinsko gasil-
sko vajo v mesecu požarne varnosti.

 V vaji so sodelovali PGD Vransko, PGD 
Ločica pri Vranskem, PGD Prekopa in 
PGD Tešova, skupaj 50 gasilcev. 

Vaja je bila letos drugačna, kot smo jih 
bili vajeni doslej, saj je potekala na šti-
rih delovnih točkah. 

Prva delovna točka je potekala pri 
Športni dvorani Vransko, in sicer delo 
z ročniki. Na tej točki so osvežili znan-
je, delo z različnimi ročniki in tudi 
gašenje s peno. 

Druga delovna točka je potekala v 
prostorih gasilskega doma, kjer so 
gasilci izvajali notranji napad v sam ob-
jekt. Točka je bila realno predstavljena 
in precej težka. 

Tretja delovna točka se je izvajala pri 
stari usnjarni. Tam so gasilci izvaja-
li odvzem vode iz potoka z motorno 
brizgalno in izvedli klasični trodelni 
napad z napajanjem vozila. Pri tej vaji 
je pomembno timsko delo. 

Na četrti delovni točki se je izvajal pre-
gled vozil in opreme, s katero razpo-
lagamo gasilska društva. 

Namen vaje je bil preveriti in osvežiti 
znanje iz gasilske taktike in preveriti 
funkcionalnost gasilske opreme. 

Vajo je ves čas budno spremljal tudi 
župan Občine Vransko, gospod Franc 
Sušnik, s svojimi sodelavci. Občin-
ski poveljnik Vladimir Reberšek je na 
koncu postrojil enote in predal raport 
županu, ki je na kratko ocenil samo 
vajo ter izrekel spodbudne besede  in 
zahvalo gasilcem za opravljanje pro-
stovoljnega poslanstva. Ker vedno na 
koncu pritisne mraz in napoči tema, 
nas je občina vse skupaj povabila na 
toplo malico v gostišče Slovan.

Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!" 

gasilska vaja gpo vransko

Gasilci GPO Vransko smo v mesecu 
požarne varnosti 24. 10. 2014  za os-
novnošolce od prvega do devetega 
razreda in učitelje pripravili prav zanimi-
vo dopoldne. Na igrišču za šolo smo jim 
predstavili gasilska vozila in tehniko, se 

z njimi pogovarjali o klicu na številko 112, 
kaj povedati in kako ukrepati v primeru 
požara ali kakšne druge nesreče, na kon-
cu pa so tudi sami lahko poskusili  pravil-
ni način gašenja z gasilnim aparatom. 

V upanju, da smo požarno varnost pred-
stavili v pravem pomenu, vas gasilci 
GPO Vransko pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom. NA POMOČ! 

Nikola Stojakovič

gasilci gpo vransko smo pripravili dan odprtiH vrat za oš vransko-tabor

PGD Vransko obvešča vse občane, da se bo v ponedeljek, 8. 12. 2014, od 10. do 12. ure 
v prostorih gasilskega doma izvajal pregled in servis gasilnih aparatov. Pregled bodo 
izvajali serviserji iz PGD Žalec. 

NA POMOČ!

pregled gasilniH aparatov
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iz življenja društev

Tekmovanje veteranov Savinjsko-
Šaleške regije smo veterani »Požarne 
brambe Vransko« ob nesebični pod-
pori naših stalnih podpornikov in sim-
patizerjev zaključili, v naše in njihovo 
veselje, s samimi odličnimi rezultati in 
najboljšim časom  mokre vaje (20,00 
sek.), rekordom Savinjsko-Šaleške 
regije v tekmi kategorija »Ročne 
brizgalne – veterani«, katerih povpreč-
na starost je več kot 67 let. Našemu 
desetarju Lutku se je tako že tretjič 
in drugič zapored nasmehnila sreča 
»pod vprašajem« v obliki prehodnega 
pokala Savinjsko-Šaleške regije, ki je 
ponovno vsaj za nekaj časa razvese-
lil njegovo gasilsko srce ter ozdravil 
njegove zaradi EMŠO prisotne bolezni 
in bolečine.

Veterani Požarne brambe Vransko 
smo po enomesečnem premoru 
nestrpno čakali še zadnjo dirko s sta-
rimi ročnimi in motornimi brizgalnami, 
namenjeno prijetnemu druženju z ve-
terani regije Ljubljana – jug ter gasil-
ci GZ Škofljica. Prav tu so na praznik 
občine Škofljica prostovoljni gasilci 
PGD Pijava Gorica organizirali srečanja  
oziroma druženja gasilcev veteranov 

nadgrajeno, že tretje leto zapored, s 
tekmovanjem veteranskih ekip gasil-
cev s starimi  gasilskimi ročnimi in mo-
tornimi brizgalnami. 

Veterani so na prireditvenem šport-
nem prostoru občine Škofljica sočas-
no s predstavitvijo uporabe zelo 
raznolike avtentične stare gasilske 
tehnike, opreme in oblačil  izvedli 
mokro vajo po starem na prav zare-
sen način. V pravem tekmovalnem 
duhu smo veterani nadaljevali z najpri-
jetnejšim delom srečanja, to je z 
druženjem, kjer smo, pač odvisno od 
zanimanja, pod ogromnim dvodelnim 
toplarjem, postavljenim in namenje-
nim ravno takšnim dogodkom,  izmen-
jali izkušnje o poznavanju stare gasil-
ske opreme in dodatkov. 

Največ pozornosti in komentarjev 
zaradi izrednega poznavanja te tema-
tike je bil deležen kustos našega gasil-
skega muzeja in sodnik A-komisij na 
tekmah SAŠA regije Albert Predovnik. 
Obujali smo spomine  iz preteklosti in 
sedanjosti, malo pokritizirali, seveda 
bolj z dobrimi nameni, saj za politiko 
ni bilo prostora, županske volitve pa 

so tudi že minile (tudi v občini Škof-
ljica je dobil največ  zaupanja občanov 
stari/novi župan in s tem še en man-
dat). Druženje smo zaključili z odlično 
zakusko ob zadostni količini tekočin, 
ki so se ob izredno lepem in sončnem 
popoldnevu enkratno prilegle. Vsega 
lepega je enkrat konec in tako smo 
tudi mi druženje končali po podelitvi 
priznanj. Plakete so bile izredno za-
nimive, saj predstavljajo prvo štirikol-
no gasilsko dvobatno ročno brizgalno 
organizatorja iz leta 1901. Kot zanimi-
vost naj dodam, da ni nastopila 
nobena ženska desetina in da je Požar-
na bramba Vransko osvojila prvo mes-
to. Z osvojenim drugim mestom se 
nam je zelo približala ekipa veteranov 
gostitelja, tretje mesto pa je osvojila 
ekipa veteranov iz Doba pri Ljubljani. 

Ker je to naše zadnje javljanje v tej ob-
liki, bi se rad v imenu veteranov, vklju-
čenih v tekmovalno enoto OP Vransko, 
zahvalil vsem, ki ste nam pomagali pri 
pripravi orodja in opreme in nam s 
prevoznimi sredstvi omogočili udelež-
bo izven sedeža našega društva. Hva-
la mladi fotografinji ter ostalim, ki so 
s fotografijo zabeležili čar naših ak-
tivnosti. Pozabiti ne smemo niti tistih, 
ki nam po vajah oziroma  tekmovanju 
pripomorejo k prijetnemu zaključku 
kar vročih in suhih poletnih večerov.    

A. Predovnik

medregijsko   prijateljsko   srečanje   veteranov

V soboto, 8. 11. 2014, 
smo se odbojkarice 
Športnega društva 
Vransko udeležile 
turnirja v odbojki za 
ženske. Turnir or-
ganizirajo članice ŠD 
Šmartno pri Slovenj 
Gradcu v okviru Mar-
tinovih dnevov 2014, 
udeležijo pa se ga 
predvsem ekipe iz 
Slovenj Gradca in 
okoliških krajev. Med 
šestimi ekipami na 
turnirju smo si pri-
igrale četrto mesto.

športno društvo 
vransko na koroškem
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knjižnična stran

 

 
 

Spoštovani, 

čeprav bi kdo mislil, da  imamo knjižničarji knjige najraje na policah, je to daleč od resnice. Želimo, da se odprejo, 
prezračijo in pretegnejo. Že več let skrbimo za promocijo branja odraslih bralcev, zdaj so se nam v bralni znački 
pridružili še najmlajši. Imamo knjige, znanje in voljo. Projekt branja za najmlajše TUDI MALI SAvINJČANI BEREJO 
je namenjen otrokom od 4. do 6. leta starosti. V tem času je razvoj čustvene inteligence najbolj intenziven; glede 
primernega gradiva je to pravljično obdobje. 

Kako smo si zamislili branje malih Savinjčanov? 

Knjižničarji smo izbrali knjige, ki si jih otroci lahko izposodijo skupaj s starši. Naenkrat si lahko izposodijo največ 3 
knjige, v sezoni pa morajo prebrati vsaj 4. V izbor smo vključili kakovostno branje, tudi tisto, nagrajeno z znakom 
ZLATA HRUŠKA. Otroci berejo skupaj s starši. Besede, ilustracije, glas, dotik, to je za malčke dovolj, da bodo poleg 
vsebine doživeli tudi bližino in varnost s starši. Starši, ki želite biti z otrokom vključeni v bralno značko, vpišite svojega 
otroka na seznam v vrtcu. Knjige si boste sposojali v splošni knjižnici; članstvo je za otroke brezplačno. Kasneje bodo 
v vrtcu obnovili vsebine z ilustracijo. Vsaka skupina bo izdelala skupinsko ilustracijo glede na prebrane vsebine. Na 
koncu bralne sezone bo zaključna prireditev, na katero bodo otroci prišli s starši in prejeli priznanje. 

Otroško srce je plašna ptica. Potrebno ga je negovati in čuvati. Dovolite, da vam pri tem pomagamo s svojim 
priporočilom branja. Skupaj pomagajmo majhnim ljudem zrasti v veliki svet. 

tudi mali savinjčani berejo – projekt branja za najmlajše v predšolskem obdobju  

• torek, 2. 12.: vrtec na obisku
• torek, 9. 12., ob 10.30 v Našem domu: bralno druženje z oskrbovanci  
• torek, 16. 12., od 12.00 do 13.15: božiček vas pričakuje
• torek, 16. 12., ob 18.00: božično-novoletna ustvarjalnica 

vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

prireditve v novembru:  

Na večer 30. oktobra smo v Občinski knjižnici Vransko gostili Miro Delavec 
Touhami in njenega soproga, Tuarega Abdela Touhamija. Predstavila sta 
nam Mirino knjigo »Taraut en tenere – Hči puščave«, posvečeno Tuaregom. 
To je prva knjiga o Tuaregih v slovenščini, v kateri je prikazana zgodovina 
ene najstarejših kultur na svetu, njihov način življenja, vrednote, biseri iz 
zakladnice ljudskega izročila ter Mirini popotniški zapiski in razmišljanja 
iz dnevnika. Mira in Abdel sta nam na izredno zanimiv, duhovit in pristen 
način približala življenje Tuaregov, dotaknila pa sta se tudi težav, ki pestijo 
te nomade.  

Tuaregi se trudijo ohranjati tradicijo, čeprav je to na območjih, kjer živijo, težko. Podnebne spremembe jih silijo, da se premika-
jo, ker je lastno preživetje pogojeno s preživetjem njihovih čred koz, ovc in kamel. Ker pa živijo na območjih, bogatih z zlatom, 
uranom, nafto, zemeljskim plinom in ne nazadnje tudi vodo, po vsem tem hlepi Zahod, zato na primer prihaja do slik, kot jo kaže 
dežela Niger, največja proizvajalka urana po količini, a prva po stopnji revščine. Glavno misel, ki nam jo je Mira želela skozi večer 
posredovati, je: »Vse se da, vendar naj nas pri naših dejanjih vodi srce.« To je njen preverjen recept za srečo. 

utrip s predstavitve knjige Hči puščave 
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V  meni  je … Savinjčani beremo 2014/2015 

 
 
Spoštovani, 
 
včasih se le spogledamo in vemo, kdo smo; ljudje z žalostno ptico v sebi. Čas 
je tak, da bi vsaka ptica občepela z glavo v svojem perju, če se je ne bi 
dotaknili, da vztrepeta, da nas sliši, ko ji rečemo: ej, ptica, v meni je 
zgodba, zbudi jo, da se sliši. 
 
Zbudili smo zgodbe. Vabimo vas, da se nam pridružite v osmi sezoni branja v 
projektu Savinjčani beremo, ki ga začenjamo 20. novembra 2014, na dan 
slovenskih splošnih knjižnic.  
 
Član našega skupnega branja boste postali  z  v p i s o m v katerikoli enoti 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec (www.zal.sik.si). Tudi knjige si lahko 
sposojate v vseh enotah. Svetujemo vam, da si posamezne naslove, ki bi jih 
zagotovo radi prebrali, r e z e r v i r a t e. S tem boste zapisani v čakalno vrsto.  
 
Ob vpisu boste prejeli b r o š u r o  z opisi vseh izbranih vsebin letošnjega 
branja. Vsebine boste našli tudi na naših domačih straneh pod zavihkom 
Projekti. Izbrane vsebine naj postanejo vaše čtivo v daljšem časovnem 
obdobju, do konca te sezone pa morate prebrati najmanj pet knjig. Meseca 
aprila vas bomo spomnili, da se branje bliža zaključnemu srečanju, ki bo tokrat 
11. m a j a 2015 v dvorani Doma II. slovenskega tabora. Pred tem pa boste 
zapisali vaše misli o prebranih knjigah. Zapise boste oddali v eni od enot 
knjižnice. 
 
Mnoge zgodbe so prebudile žalostne ptice v nas, a še več je takšnih, ki so jih 
prinesle vesele ptice, in te naj se za vedno naselijo v vas. 
 
 
Na morebitna vprašanja vam bomo odgovarjali knjižničarji v vseh enotah, 
lahko pa pišete na naslov jolanda@zal.sik.si ali irena.s@zal.sik.si. 
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VABILO 

Vabimo vas na zanimivo srečanje z gospo Valerijo  PUKL, ki bo v okviru 
večera za starše spregovorila na temo  

VZGOJA ZA VREDNOTE – VZGOJA ZA  ČLOVEKA  
… ko se srečata šola in življenje. 

 
Biti otrok današnje družbe je velika dragocenost. Lepo je, če živiš v varnem zavetju, kjer te 

učijo spoštovanja, odgovornosti, ti dajejo spodbude za inovativnost, vedoželjnost in 
ustvarjalnost. Težje je, kjer te vrednote nimajo posebnega pomena. 

 
»Otrok bi moral imeti možnost na vsakem koraku izkusiti resnično življenje. Ne 

odstranjujmo trnov z vrtnic.« (Ellen Kay). 
 

To je le nekaj misli … več bomo spregovorili na srečanju. 
 

Pridružite se nam torej v torek, 9. 12. 2014, ob 17. uri v dvorani Energetike Vransko. 
 
 

 
 

 
              
 

 

 

 
 

 
 
 

Večer za starše poteka v okviru projekta Družinski center UPI, ki ga delno sofinancira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
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ODKUPUJEMO  HLODOVINO IGLAVCEV  IN LISTAVCEV 
PO KONKURENČNIH  CENAH.

PLAČILO TAKOJ!

Vse dodatne informacije na tel.:  (03) 700 12 30, 041 718 315

V prejšnji številki Občinskega informatorja smo objavili napačen oglas Gozdarske zadruge Vransko, za kar se naročniku 
oglasa, GZ Vransko,  iskreno opravičujemo.

UREDNIŠTVO

Občina Vransko vabi na prireditev v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti, ki bo v 
soboto, 20. decembra 2014, ob 18. uri v Kulturnem domu vransko. 

Ob tej priložnosti bo župan g. Franc Sušnik čestital najuspešnejšim maturantom
v šolskem letu 2013/14. 

  Vabljeni.

POČASTITEv 
DNEvA SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI
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POSLOVILI SO SE

Marije Kropivšek, roj. Kreča (1942-2014), Ločica pri Vranskem 
Ivana Piklja (1938-2014), Brode

Občina vransko obvešča, da je začasna deponija za odpadno 
vejevje, ki je bila vzpostavljena po obsežnem žledolomu v 

februarju, sedaj očiščena in zaprta, zato nadaljnje odlaganje ni 
več dovoljeno.

deponija za odpadno vejevje na ilovici zaprta

Novela Zakona o izenačevanju 
možnosti invalidov in novi Pravil-
nik o tehničnih pripomočkih in 
prilagoditvi vozila, slednji je stopil 
v veljavo oktobra, med drugim 
urejata ukrepe za izenačevanje 
možnosti invalidov. To pomeni, 
da imajo invalidi odslej možnost 
dostopa do brezplačnih ali do sko-
raj brezplačnih tehničnih pripo-
močkov in prilagoditev vozila. 
Poudariti je treba, da ne gre za 
podvajanje s pripomočki, ki jih in-
validi uveljavljajo pri zdravstveni 
zavarovalnici (npr. proteze udov, 
invalidski voziček, bela palica za 
slepe, slušni aparat za naglušne). 

Sprejeta novela zgoraj citiranega 
zakona prinaša tako spremenjen 
način plačila tehničnih pripomo-
čkov kot tudi prilagoditve vozila, 
in sicer s tako imenovanimi vred-
notnicami. Pripomočki in tudi pri-
lagoditev vozila so po zakonu in 
pravilniku sofinancirani s strani 
države v višini 85 odstotkov, 15 
odstotkov pa prispeva uporab-
nik sam, razen tisti, ki prejema-
jo denarno socialno pomoč, in 
tisti, ki jim je priznan status po 

predpisih, ki urejajo družbeno 
varstvo duševno in telesno priza-
detih oseb. Seveda je možno do-
biti tudi dražje pripomočke, kot je 
določeno v pravilniku oz.  listi teh-
ničnih pripomočkov, vendar mora 
upravičenec v tem primeru poleg 
15 odstotkov cene sam pokriti tudi 
razliko oz. višino stroška, ki prese-
ga določeno ceno za posamezni 
pripomoček. Enako je glede so-
financiranja prilagoditve vozila. 
Pripomočke lahko upravičenec 
nabavi pri katerem koli dobavitel-
ju tehničnih pripomočkov ali izve-
de prilagoditev vozila pri katerem 
koli izvajalcu, vse izključno v Re-
publiki Sloveniji. 

Za pridobitev pripomočkov ali 
prilagoditve vozila se je potrebno 
zglasiti ali vložiti vlogo na kateri 
koli upravni enoti, ki vam bo izda-
la na osnovi vaših dokazil, da ste 
upravičeni do tovrstnega sofinan-
ciranja, najprej odločbo in nato 
vrednotnico oziroma dokument, s 
katerim lahko pripomoček ali pri-
lagojeno vozilo dvignete pri do-
bavitelju. Na Upravni enoti Žalec 
smo že prejeli prve vloge za teh-
nične pripomočke. 

Pravico do tehničnih pripomo-
čkov lahko uveljavljajo osebe, ki: 

• so državljani Republike 
Slovenije s stalnim prebiva-
liščem v Republiki Sloveniji 
ali tujci, ki imajo stalno prebi-
vališče v Republiki Sloveniji, 

• imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo 
slepote ali slabovidnosti po 
definiciji slepote in slabovid-
nosti, 

• imajo kot gluhoslepe osebe 
1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo 
slepote ali slabovidnosti po 
definiciji slepote in slabovid-
nosti in najmanj 50-odstotno 
izgubo sluha po Fowlerju. 

Pogoj za uveljavitev pravice
je, da bodo sposobni tehni-
čni pripomoček samostojno
osebno uporabljati  v skladu s 
posebnimi pogoji, ki so za 
posamezni tehnični pripomoček 
določeni v pravilniku oziroma 
listi tehničnih pripomočkov. 

Za podrobnejše informacije smo 
strankam na voljo na sedežu Up-
ravne enote Žalec, na Krajevnem 
uradu Vransko vsak torek in Krajev-
nem uradu Polzela vsako sredo ali 
nas pokličite na tel. št. 713 51 20 ali  
pišite na e-naslov ue.zalec@gov.
si. 

 Simona Stanter, načelnica

ue žalec izdaja vrednotnice za teHnične pripomočke  
- izenačevanje možnosti invalidov

V oktobru in novembru smo se v Občini Vransko poslovili od: 
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sobota, 29. 11. 2014, od 15.00 do 17.00
IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC
IN OKRASKOV
Dom krajanov Tabor
(Turistično društvo Tabor, 031/705 469)

nedelja, 30. 11. 2014, ob 8.00
KMEČKA TRŽNICA
parkirišče župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031/766 533)

četrtek, 4. 12. 2014, ob 19.00
PREDAVANJE TOMISLAVA BRUMCA NA 
TEMO ODGOVORNOST SOBIVANJA
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031/328 990)

petek, 5. 12. 2014, ob 17.00
PRIHOD SV. MIKLAVŽA
Dom krajanov Tabor
(Društvo žena in deklet Občine Tabor, 
031/762 324)

sobota, 6. 12. 2014, ob 14.30
MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo PartizanTabor - 
namiznoteniška sekcija, 031/474 653)

četrtek, 11. 12. 2014, ob 17.00
PREDSTAVITEV UPORABE DEFIBRILATORJA
sejna soba Občine Tabor
(Župan in OU Občine Tabor, 03/705 70 80)

torek, 16. 12. 2014, od 13.45 do 15.00
OBISK BOŽIČKA 
V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec)

torek, 30. 12. 2014, ob 18.00
KOŠARKARSKI TURNIR TROJK
Dom krajanov Tabor, 
(Športno društvo Partizan Tabor, 
031/895 542)

PRIREDITvE v občini TABOR 
v NOvEMBRU in DECEMBRU 2014

ZIMA BO

Odprtje prodajne slikarske 
razstave del 

likovne sekcije KUD Žalec 
pod mentorstvom akademskega 

slikarja Uroša Potočnika

12. december 2014, ob 18. uri 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem

Na prireditvi bo nastopil 
Klavirski trio Rupnik. 
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napovednik dogodkov - december 2014

DATUM PRIREDITEv KRAJ ORGANIZATOR
2. 12. 2014

11.00 vRTEC NA OBISKU Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

3. 12. 2014
9.00-12.00

OGLED IN vODSTvO 
PO ETNOLOšKI ZBIRKI »Pr' Knežari« v Brodeh 20 ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

3. 12. 2014
9.00-12.00

OGLED IN vODSTvO
PO SCHWENTNERJEvI HIšI Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

3. 12. 2014
9.00-12.00

šIvANJE PRAZNIČNIH OKRASKOv 
Z LEO ZUPAN

Ustvarjalnica v Schwentnerjevi hiši
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

3. 12. 2014
18.30

SKANDINAvIJA
Potopisno predavanje o potovanju 

po Danski, Švedski, Norveški. 
Predava Damjan Jevšnik.

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

5. 12. 2014
17.00 MIKLAvŽEvANJE Cerkev sv. Mihaela Župnija Vransko

(031 227 694)

6. 12. 2014
10.00

TRADICIONALNI MIKLAvŽEv TURNIR 
v ODBOJKI Športna dvorana Vransko Športno društvo Vransko

(031 283 113)

6. 12. 2014
10.00

vESELI CIRKUS OTOŽNEGA KLOvNA
Otroški abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

8. 12. 2014
10.00-12.00 PREGLED IN SERvIS GASILNIH APARATOv Gasilski dom Vransko PGD Vransko

(031 378 199)

9. 12. 2014
10.30 BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOvANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

9. 12. 2014
17.00

vZGOJA ZA vREDNOTE – vZGOJA ZA ČLOvE-
KA

Večer za starše
Energetika Vransko Ljudska univerza Žalec

(03 713 35 50)

12. 12. 2014
18.00

ZIMA BO
Odprtje prodajne slikarske razstave 

likovne sekcije KUD ŽALEC 
in koncert Klavirskega tria Rupnik

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

12. 12. 2014
19.00

KD vRANI vRANSKO : NAZARJE
Košarka Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko

(031 475 072)

13. 12. 2014
19.30

SLEPARJA v KRILU
Gledališki abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

16. 12. 2014
12.00-13.15 BOŽIČEK vAS PRIČAKUJE Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

16. 12. 2014
18.00 BOŽIČNO-NOvOLETNA USTvARJALNICA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 12. 2014
18.00

PRIREDITEv v POČASTITEv DNEvA 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

22. 12. 2014
19.00 vELIKI BOŽIČNO-NOvOLETNI KONCERT Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

23. 12. 2014
17.30 PRIHOD BOŽIČKA Z OBDAROvANJEM Športna dvorana Vransko Občina Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

24. 12. 2014
18.00 in 23.00 ŽIvE JASLICE Trg Vransko FD Vransko

(031 515 818)

25. 12. 2014
17.00 BOŽIČNI POHOD NA ČRETO Start pred občinsko stavbo PD Vransko

(051 266 840)

27. 12. 2014
19.30

HRESTAČ
Ponudba izven abonmaja – balet SNG Maribor ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

31. 12. 2014 SILvESTRSKI POHOD Start pred občinsko stavbo PD Vransko
(041 464 185)



    Veliki 
Božicno-novoletni
     koncert

Pihalni orkester 
ZARJA Šoštanj

Ansambel GADI
Skupina KVATROPIRCI

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: 
03 703 12 10,  041 919 829, 031 210 298


