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Na naslovnici: Vinograd (Zdenka Kopač)

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net 
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov

Fotografije: 
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko –Tabor, 
Naš dom Vransko, PD Vransko, KD Vrani Vransko, ŠD Vransko, 
Društvo upokojencev Vransko, Studio Di.Foto.Graf, 
Tone Tavčer, Rafko Novak, Matjaž Grmek

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 30. 1. 2015. 

Prispevke zbiramo do 15. 1. 2015 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

IZ VSEBINE
Pisma bralcev stran 3

Zgodilo se je ... stran 4

ZKTŠ - kultura / šport  stran 8

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 9

Uradne objave Občine Vransko  stran 12

Iz življenja društev stran 23

Knjižnična stran stran 25

Ne spreglejte stran 26

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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PISMA BRALCEV

13. novembra je potekalo v Športni dvorani Vransko praznovanje ob 40-letnici Vrtca Vransko. 
Tehnično osebje vedno pripravi in po prireditvi tudi pospravi dvorano. Tokrat smo doživeli 
pozitivno presenečenje. Pri pospravljanju se nam je pridružilo strokovno osebje vrtca. Dvora-
no smo tako s skupnimi močmi pospravili veliko hitreje kot sicer. Za to gesto presenečenja se 
tehnično osebje še enkrat javno zahvaljuje strokovnemu osebju vrtca. 
  

Tehnični kader OŠ Vransko-Tabor

Dne 22. 9. 2014 ob 18.00 nas je ob hudem 
deževju in bliskanju  ter udarih strel dolete-
la nesreča, ki bi vsakega izmed nas močno 
prizadela. Zaradi udara strele je zagorel naš 
kozolec in skupaj z nekaj stroji in veliko krme 
pogorel do tal. To je za kmetijo, kot smo mi, 
velika izguba. Ostali smo brez strehe za stro-
je in predvsem brez kvalitetnega skladišča 
za suho seno. V tem jesenskem in zimskem 
času je to nepredstavljivo breme za kmetijo, 
kot je naša. 

Zato se vam zahvaljujemo in smo vam 
hvaležni za pomoč, ki ste nam jo namenili ob 
nesreči.  V kakršni koli obliki je bila, nam je še 
kako prišla prav in nam seveda še bo! Sku-
paj z vašo pomočjo bomo prebrodili zimo s 
krmo in nazaj zgradili podoben objekt, ki bo 
služil istemu namenu. 

Ker je ravno čas praznikov in se bliža novo 
leto, vam želimo vesele, mirne in srečne 
božične praznike ter srečno, zdravo, uspeha 
polno leto 2015!

Zelo hvaležni Španovi s Tešove

Dragi sosed!

Vsako jutro ista zgodba,
vsi hitimo, vsak drugam.

Ampak dan je mnogo lepši,
če na poti po obvozu

v pozdrav pomaha sosed nasmejan.
Zagotovo kdaj smo sitni,
ko ustvarjamo zastoje.

Ni namensko - ampak žal,
drugače priti se do nas ne more.

Konji, krave, srne, ptice -
tudi njim se čudni zdimo.
Še posebej ko na polno

s hrupom gum jim mir kazimo.
Ampak v srcu nismo slabi.

Poslanstvo naše varen je promet.
Vse, kar delamo, je s ciljem,

da izboljšamo naš svet.
Hvala, da ste z nami strpni,

in opravičilo za vsak neprijeten dan.
Da bi drugo leto bolje se godilo,
pa je skupna želja nam in vam.

Tale prijetna pesmica in povabilo se je 
znašlo v nabiralnikih Brodovčanov, ki 
se dnevno srečujemo z delavci, dostav-
ljavci in obiskovalci AMZS Centra Varne 
Vožnje. 

V želji, da se ne bi srečevali samo na ces-
ti, so nas v četrtek, 11. 12. 2014, povabili 
na prednovoletno srečanje. Pripravili so 
nam čudovito adrenalinsko in poučno 
doživetje, poskrbeli za hrano in pijačo 
ter prijetno vzdušje vseh zbranih. Zbralo 
se nas je kar lepo število in skupaj smo 
preživeli nekaj prijetnih uric, za kar se 
namestnici vodje CVV gospe Branki Le-
skovšek in vsem ostalim sodelujočim iz 
srca zahvaljujemo. Skupaj se bomo še 
naprej trudili za dobre medsosedske od-
nose. 

Vsi zbrani Brodovčani

HVALA ZA PoMoč ZAHVALA

ZAHVALA

 

 

 

 

 

 

 

 

ČČeessttiittaammoo  
oobb  ddnneevvuu  ssaammoossttoojjnnoossttii  
iinn  eennoottnnoossttii !! 
Župan, občinska uprava in občinski svet 

 

ZAHVALA
Gospodu Dejanu Zorku se najlepše zah-
valjujemo za darovano novoletno jelko, 
ki bo v prazničnem času krasila osrednji 
del trga Vransko in razveseljevala naše 
občane, še posebej tiste najmlajše. 
  

Občina Vransko
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ZGoDILo SE JE ...

Glavni namen projekta 
CEP-REC, Regionalni ener-
getski koncepti, je pripra-
va skupnega modela za 
evropski regionalni ener-
getski koncept in pro-
mocija obnovljivih virov 
energije v Srednji Evropi. 
Uporaba obnovljivih virov 
energije (OVE) iz lokalnih 

virov, brez potrebe po pre-
vozu energentov na dolge razdalje, pomeni najlažji način za 
pokritje energijskih potreb na lokalni ravni. Hkrati zmanjšuje 
tudi trenutno odvisnost od zunanjih virov energije in prispeva 
k zanesljivi dolgoročni oskrbi z energijo. V projektu sodeluje 
15 partnerjev iz 8 držav in 9 regij. Pri nas je to Savinjska regija; 
Agencija za prestrukturiranje energetike, ApE, d. o. o., pa slo-
venski partner. 

Podobno kot pri zbiranju podatkov je tudi za oblikovanje 
skupnega modela pomembno sodelovanje različnih akterjev 
posameznih regij. V ta namen so v pilotnih regijah potekale 
delavnice, tako imenovani participativni forumi. 

4. septembra 2014 so se predstavniki občin in drugih organi-
zacij iz regije zbrali v Inovacijskem centru Vransko in pregledali 
energetske podatke in možnosti za nadaljnji razvoj. Osnovno 
usmeritev je zastavil že nacionalni akcijski načrt za obnovljive 
vire energije (AN OVE), lokalni energetski koncepti (LEK) pa 
naj bi bili skladni s cilji, postavljenimi v njem. Eden izmed večjih 
izzivov predstavlja povezovanje obstoječih lokalnih energet-
skih konceptov občin v skupen regionalni koncept. 

Udeleženci so se strinjali, da bi veljalo to možnost dodatno 
proučiti in da je potrebno regionalne koncepte prilagodi-
ti zahtevam, ki veljajo  za lokalne energetske koncepte. 
Udeleženci so se strinjali, da glavna težava leži v pridobivanju 
in dostopnosti podatkov. S to oviro so se srečali praktično že 
vsi. Mnenja so bili, da bi celovit sistem, kot na primer predstav-
ljen EnGIS, stvari zelo olajšal. Na koncu so se strinjali, da se 
preveri možnost nadomestitve občinskih lokalnih energetskih 
konceptov s skupnim energetskim konceptom.

Za zaključek so si udeleženci delavnice ogledali tudi sam center 
in sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) 
Vransko. G. Krajnc je rade volje odgovarjal tudi na zastavljena 
vprašanja. 

Da gre za primer dobre prakse, je inovacijski center dobil tudi 
mednarodno potrditev. Za DOLB in njegovo nadgradnjo s 
sprejemniki sončne energije ter nedavno še s kogeneracijo 
na lesni plin je namreč prejel priznanje na natečaju projekta 
CEP-REC za najinovativnejši projekt OVE Savinjske regije. Vsi iz-
brani projekti so bili predstavljeni na zaključni konferenci pro-
jekta CEP-REC 6. novembra v Münchnu. Ob tej priložnosti so 
predstavnikom podelili priznanja in med njimi je bil tudi Marko 
Krajnc. Zaključno konferenco je pripravilo Bavarsko državno mi-
nistrstvo za gospodarstvo in medije, energijo ter tehnologijo. 
Več o projektu na www.cep-rec.eu. 

Matjaž Grmek, ApE

Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja - program Srednja Evropa
»REGIoNALNI ENERGEtSkI koNCEPtI«

Nagovor Marka Krajnca, direktorja Energetike 
projekt Vransko
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Območno združenje RK Žalec je v 
sodelovanju s krajevnimi organizaci-
jami Rdečega križa letos pripravilo za 
Transfuzijski center Bolnišnice Celje 
šest krvodajalskih akcij in za Transfu-
zijski center Ljubljana štiri, skupaj torej 
deset. Vseh akcij se je skupaj udeležilo 
707 krvodajalcev, kar je po mnenju  se-

kretarja RKS – območnega združenja 
Žalec,  Matjaža Češnovarja,  zadovo-
ljiva številka, sploh če upoštevamo dej-
stvo, da se zaradi sodobnega načina 
operacij ne potrebuje več toliko krvi. 
Na vranskem se je na dveh akcijah  
udeležilo 157 krvodajalcev. 

T. T.

NA VRANSkEM LEtoS 157 kRVoDAJALCEV

Leto 2014 je leto družinskega 
kmetovanja. Tudi naša kmetija je 
pri tem sodelovala. Poleg številnih 
drugih kmetij je bila kmetija Novak 
iz Zajasovnika prdstavljena v sliki in 
besedi na Kmetijsko-živilskem sej-
mu v Gornji Radgoni. Na sejmu smo 
letos sodelovali tudi na mednarod-
nem ocenjevanju mlečnih izdelkov, 
kjer smo prejeli veliko zlato medal-
jo za ovčji jogurt z oceno 19,67 od 
20 možnih. V začetku poletja smo 
se  udeležili še enega ocenjevanja na 
razstavi  Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju, kjer smo za ovčji jogurt prejeli 
zlato priznanje. 

Rafko Novak

PREDStAVItEV kMEtIJE
 IN oCENJEVANJE MLEčNIH IZDELkoV

ŽE čEtRto LEto 
SMučARSkI SEJEM 
NoVE IN RABLJENE 

SMučARSkE oPREME

Že četrto leto smo na Zavodu za 
kulturo, turizem in šport Vransko 
organizirali sejem nove in rabljene 
smučarske opreme v Športni dvora-
ni Vransko. Na sejem, ki je potekal 
zadnji novembrski vikend, je prišlo 
veliko prodajalcev in kupcev rabljene 
smučarske opreme. Ni manjkalo pa 
tudi nove smučarske opreme že naše-
ga starega znanca Belega zajca. 

Zdaj si lahko samo še želimo, da se 
spustimo po belih strminah in zavriska-
mo: »Nimam cajta, grem smučat!«

DAN oDPRtIH VRAt SLoVENSkE kuLtuRE NA VRANSkEM
Kot že nekaj let zapored se je tudi le-
tos 3. decembra Zavod za kulturo, tu-
rizem in šport Vransko odzval pobudi 
ministrstva za kulturo in organiziral 
dan odprtih vrat ali Ta veseli dan kul-
ture. Ob obletnici rojstva Franceta 
Prešerna smo tako od 9. do 12. ure 
odprli vrata gasilske zbirke na Vran-
skem, etnološke zbirke v Brodeh in 
Schwentnerjeve hiše, kjer je bilo še 
posebej pestro, saj je dopoldne po-
tekala šiviljska delavnica, ki jo je vodila 
Lea Zupan. Učenci petega in šestega 
razreda OŠ Vransko-Tabor so šivali 
okraske za novoletno jelko. Šivilja je 
najprej predstavila svoj poklic in nato 
pokazala, kako narisati kroj na blago 

in kako ravnati z iglo in s sukancem. 
Nato je sledil prikaz različnih vbodov. 
Učenci so vrsto vbodov izbrali glede 
na izdelek. Izbirali so med zvezdo, 
gobico, okrasnim škornjem, srčkom. 
Spretnejši so naredili več izdelkov in 
so lahko enega odnesli domov. Va-
bilu se je odzvalo tudi nekaj zunan-
jih udeleženk, katerih prsti so precej 
spretnejši in tako se je število lepih 
okraskov hitro povečalo. 

V Schwentnerjevi hiši se je dogajalo 
tudi popoldne. Potovanje po Danski, 
Švedski in Norveški je v potopisno pre-
davanje z naslovom Skandinavija strnil 
Damjan Jevšnik, ki že od leta 1993 vodi 
skupine na omenjene destinacije. Z 

zanimivim predavanjem in posnetki, ki 
prepričljivo vabijo na ogled v živo, se 
je dan prevesil v večer, ko smo vrata 
našega kulturnega hrama zaprli. Pa ne 
za eno leto, saj so dogodki v hiši po-
gosti. Vabljeni ob letu osorej in v času 
odprtosti vse ostale dni med letom.

ZGoDILo SE JE  ...

Območno združenje RK Žalec - Krajevni 
odbor Vransko

vabi na krvodajalsko akcijo,

ki bo v četrtek, 15. januarja 2015,
od 7. do 10. ure

v Kulturnem domu Vransko.
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ŠTEFAN KOČAR, zaslužni vranski kro-
nist in ljubiteljski zgodovinar, bi bil le-
tos star 80 let.

Rojen je bil 26. 12. 1934 in je večino 
svojega življenja preživel na Vran-
skem. Po mali maturi na takratni niž-

ji gimnaziji Vransko se je vpisal na I. 
(višjo) gimnazijo v Celju in tam opravil 
tudi veliko maturo. Študij je nadaljeval 
na pravni fakulteti v Ljubljani, službo-
val pa je večinoma v Celju, kot vodja 
poslovalnic Vektorja in Avtoprevoza 
Šempeter. 

Že zelo zgodaj se je pričel ukvarjati z 
domoznanstvom in z zbranim gradi-
vom sodeloval pri nastanku mnogih 
publikacij (Savinjski občan, Vransko in 
nova šola, Vranski glas). 

Pri arheoloških izkopavanjih v Šem-
petru se je seznanil z dr. Klemencem, 
ki je bil takrat eden vodilnih strokov-
njakov za rimsko obdobje. Pridobljeno 
znanje in informacije je s pridom upo-
rabil doma na Vranskem, kjer je pre-
poznal in popisal rimske najdbe, ki so 
se pojavljale ob izvedbi večjih gradbe-
nih del. 

V začetku v strokovnih krogih ni žel 
velikega razumevanja. Šele po njegovi 

smrti leta 1996 so izkopavanja pri grad-
nji avtoceste na Ilovici pri Vranskem in 
pri gradnji toplovoda in vodovoda na 
Vranskem potrdila rimsko naselitev na 
Vranskem. 

Pomemben prispevek je Štefan Kočar 
dal pri uveljavitvi vranskega založnika 
in knjigotržca Lavoslava Schwentnerja 
v slovenski literarni zgodovini. Napisal 
je več razprav o Schwentnerjevi vlogi 
in zaslugah ter njegovem prijateljstvu 
z Ivanom Cankarjem. 

Kot dolgoletni cerkveni ključar je opo-
zarjal tudi na ohranjanje kulturne dedi-
ščine in na strokovno prenovo farne 
cerkve in podružnic. 

Za svoje delo je poleg krajevnih 
priznanj leta 1996 prejel tudi Savinovo 
plaketo občine Žalec, kamor je takrat 
spadala tudi Krajevna skupnost Vran-
sko. 

Emilijan Brišnik

ZASLuŽNI VRANSkI kRoNISt IN LJuBItELJSkI ZGoDoVINAR 

Občina Polzela je skupaj z Občino 
Braslovče in Občino vransko pripravi-
la projekt za izgradnjo kanalizacije z 
nazivom Odvajanje komunalnih od-
padnih voda v Spodnji Savinjski dolini 
– II. faza – intra – regijski projekt. Po-
godbo so minuli petek podpisali v sej-
ni sobi Občine Polzela župani Občin 
Polzela Jože Kužnik, vransko Franc 
Sušnik, Braslovče Branimir Stro-
janšek in v imenu izvajalca del PRIMA 
d. d. o. direktor Božo Sirše. vrednost 
investicije za vse tri občine znaša 
1.896.582 evrov iz UE, ki so nepovrat-
na, skupni delež občin pa 525.656,81 
evrov. Dela naj bi bila končana do 
jeseni 2015. 

Projekt je bil prijavljen za sofinanciran-
je  na 8. javni razpis za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usme-
ritve »Regionalni razvojni programi« 
razvojne prioritete »Razvoj regij« za 
obdobje 2013-2015. Projekt delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz Ev-
ropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt se izvaja v okviru Operativne-
ga programa krepitve regionalnih raz-
vojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, za obdobje 2013-2015, razvojne 
prioritete »Razvoj regij«, prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni pro-
grami«. 

Na podlagi te prijave so pridobljena 
nepovratna sredstva v skupni višini 

1.371.025,28 evrov, kar predstavlja 85 
odstotkov sofinanciranja celotne in-
vesticije. Vrednost celotne investicije 
za vse tri občine znaša 1.896.682,09 
evrov iz EU, skupni delež občin znaša 
525.656,81 evrov. 

Gradnja kanalizacije je razdeljena na 
tri sklope, in sicer Sklop 1 Braslovče, 
Sklop 2 Polzela in Sklop 3 Vransko.  Za 
vse tri sklope je bil v postopku javnega 
naročila za izbor izvajalca izbran izva-
jalec  PLIMA d. o. o.  Žalec. Nadzor nad 
izvedbo del bo izvajala družba Paritet 
d. o. o., Teharska, po ceni 15.400 ev-
rov. 

Sklop 1 Braslovče zajema odvodnjavan-
je komunalne odpadne vode z območja 
Malih Braslovč, ki se priključuje na že 
zgrajen kanalizacijski sistem v Preser-
jih. Skupna dolžina voda je 3304,70 m.  
Kanalizacija na 
obravnavanem ob-
močju je zasnovana 
kot ločen sistem, na 
katerega bodo pri-
ključene odpadne 
fekalne vode iz 
stanovanjskih ob-
jektov.  Pogodbena 
cena je 902.158,61 
evrov (z DDV). 

Sklop 2 Polzela 
zajema izgradnjo 

kanalizacije za del naselja Ločica ob 
Savinji (stari del) in del naselja Polze-
la ob razbremenilniku v skupni dolžni 
3.617,39 m.  Na predvideno omrežje se 
vodijo samo fekalne odpadne vode. 
Omrežje se priključuje na obstoječi 
kolektor, na CČN Kasaze. Pogodbena 
cena je 884.099,50 evrov (z DDV). 

Sklop 3 Vransko zajema izgradnjo fe-
kalne kanalizacije na območju nasel-
ja Stopnik v skupni dolžini 726,80 m 
in se priključuje na obstoječo MČN 
Prekopa. Kanalizacija obravnavane-
ga območja je predvidena v ločenem 
sistemu s čiščenjem na lokalni čistilni 
napravi. Blato iz male čistilne naprave 
se bo vozilo v CČN Kasaze. Pogodbe-
na cena je 168.327,34 evrov (z DDV).

T. Tavčar

IZGRADNJA kANALIZACIJE V oBčINAH PoLZELA, BRASLoVčE, VRANSko  

ZGoDILo SE JE ...
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ZGoDILo SE JE ...

Dne 16. 12. 2014 ob 20. uri je v preda-
valnici Inovacijskega centra Vransko, 
Vransko 66, potekala 3. redna seja 
Občinskega sveta Občine Vransko, na 
kateri so po potrditvi  dnevnega reda 
svetniki obravnavali, razpravljali  in 
odločali o naslednjih zadevah: 

1. potrdili  zapisnik 2. redne 
seje z dne 18. 11. 2014 in 1. ko-
respondenčne seje, 

2. podprli pobude  svetnice gospe 
Ksenije Rovan Krivec o  naku-
pu defibrilatorja in namestitve v 
Našem domu, 

3. sprejeli Odlok o proračunu Občine 
Vransko za leto 2015, 

4. sprejeli Odlok o ureditvi statu-
sa, upravljanja in organizacije 
Javnega komunalnega podjetja 
Žalec, d. o. o., v prvem branju in 
ga posredovali v 30-dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen 
način, 

5. sprejeli Odlok o ustanovitvi Sve-
ta ustanoviteljev Javnega komu-
nalnega podjetja Žalec, d. o. o., v 
prvem branju in ga posredovali v 
30-dnevno javno obravnavo, 

6. sprejeli Odlok o občinskem pod-
robnem prostorskem načrtu Stop-
nik 10.1 (območje stanovanjske 
gradnje z možno mirno poslovno 
dejavnostjo), 

7. potrdili Sklep o povprečni grad-
beni ceni in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbne-
ga zemljišča za območje občine 
Vransko za leto 2015, ki ostaja 
na vrednosti iz leta 2014 in znaša 
812,95 EUR/m2, 

8. sprejeli Sklep o vrednosti točke za 
določitev višine nado-
mestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 
za območje občine 
Vransko za leto 2015, 
ki prav tako  ostaja 
enaka kot v letu 2014 
in znaša 0,005054 
EUR/m2, 

9. sprejeli  Sklep o višini 
enkratne denarne 
pomoči za novoro-
jence v občini Vran-
sko za leto 2015, za 

katere so v proračunu rezervira-
na enaka finančna sredstva kot 
preteklo leto in znašajo: 

• 132,00 EUR neto - 1. novorojen-
cu v družini, 

• 221,00 EUR neto - 2. novorojen-
cu v družini, 

• 309,00 EUR neto - 3. novoro-
jencu v družini, 

• 353,00 EUR neto - vsakemu 
naslednjemu novorojencu v 
družini, 

10. sprejeli Spremembo Sklepa o 
določitvi cen programov predšol-
ske vzgoje, dodatnih znižanjih 
plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju občine Vransko 
tako, da so uskladili ceno stroškov 
živil v cenah programov iz 1,50 na 
1,80 EUR na dan (kar pa ne vpliva 
na končno ekonomsko ceno pro-
gramov, ki ostaja enaka) in določi-
li, da vrtec prične z odštevanjem 
stroškov živil že 1. dan otrokove 
napovedane odsotnosti, in sicer s 
številom enega obroka, 

11. potrdili Pogoje in merila za vred-
notenje programov kulturnih 
društev in kulturnih projektov, 
ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Vransko, 

12. potrdili Merila za vrednotenje 
programov športa ter 

13. se seznanili s povzetkom regijske-
ga izvedbenega načrta na področ-
ju socialnega varstva 2014-2016 za 
savinjsko statistično regijo. 

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

NA 3. REDNI SEJI oBčINSkEGA SVEtA SPREJEt PRoRAčuN 
oBčINE VRANSko ZA LEto 2015

Pestro decembrsko dogajanje smo 
12. decembra obogatili še z odprtjem 
razstave Zima bo, na kateri svoja dela 
predstavljajo člani Likovne sekcije 
Kulturno umetniškega društva Žalec. 
Razstavo je odprl župan Občine Vran-
sko Franc Sušnik, z besedo so jo po-
spremili Tatjana Hren, Magda Šala-
mon in mentor sekcije, akademski 
slikar Uroš Potočnik. Kulturni program 
je popestril Klavirski trio Rupnik. Mla-
di glasbeniki so letos na 43. državnem 
tekmovanju TEMSIG osvojili zlato pla-
keto, prvo nagrado ter dve posebni 
nagradi. 

Stene razstavnega prostora v 
Schwentnerjevi hiši od odprtja Turis-
tično informacijskega centra Vransko 
niso samevale. Takrat smo namreč od-
prli razstavo Akvareli, kjer se je pred-
stavila celjska ljubiteljska slikarka Ta-
tjana Hren. 

Prostor je oživel z živopisanimi risbami 
učencev OŠ Vransko-Tabor, ki so v hiši 
razstavljali v sklopu projekta Dediščina 
gre v šole. 

Sledila je razstava znanega glasu z 
radijskih valov Romana Zeliča - Jerryja. 
S portreti, akti, karikaturami in z drugi-
mi deli se je predstavil na razstavi Nji-
hovi pogledi. 

V turobnem novembru je razstavni 
prostor ponovno zažarel s pisanimi 
izdelki najmlajših umetnikov. Otroci iz 
vrtca so razstavljali ob 40-letnici Vrtca 
Vransko.

NA oGLED VABI ŽE PEtA 
RAZStAVA

Razstava ob 40-letnici Vrtca Vransko

Nastop Klavirskega tria Rupnik na odprtju razstave Zima bo
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ZktŠ - kuLtuRA IN ŠPoRt

ABONMA 2014/15

sobota, 24. januar 2015, ob 10.00  
GLAvA DOL - NOGE GOR! 
Igrana predstava za otroke od 6. meseca starosti 
AEIOU gledališče za dojenčke in malčke

  

Otroški abonma Gledališki abonma
sobota, 17. januar 2015, ob 19.30 
KRČMARICA MIRANDOLINA   
Komedija 
KUD "ZARJA" Trnovlje - Celje

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

TIC Vransko (Schwentnerjeva hiša) 
bo v januarju in februarju zaprt. 

Za ogled hiše, razstave, nakup izdelkov 
(med, pivo, vezeni prtički, nakit, rože iz 
papirja, nogavice iz ovčje volne, knjige, 

DVD o Vranskem), ki so lahko lepo 
novoletno darilo, se oglasite 

v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport vransko ali pokličite na tel. številki:

041 919 829 ali 031 210 298.
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V sredo, 3. 12. 2014, smo imeli kuharski 
krožek Ciciban kuha. Zaradi številčne 
obiskanosti smo se razdelili v dve skupi-
ni. Ena skupina je pripravljala palačinke, 
druga pa delala sadni napitek. Najprej 
smo se pogovorili, katere sestavine po-
trebujemo za palačinke (mleko, jajce, sol 
in moko). Vsak je dodal eno sestavino 
in kaj hitro je nastala zmes za palačinke. 
Ob pomoči gospe Nuše je vsak otrok vlil 
maso v ponev za palačinke, pomagal pri 
peki in jo potem namazal z marmelado. 

Druga skupina otrok je rezala sadje na 
koščke, nakar smo jih zmešali v sadni 
napitek. 

Ko so bile pečene vse palačinke, smo 
pripravili pogrinjek, se usedli za mizo 
in pojedli, kar smo pripravili. Bilo nam 
je zelo všeč. Veselimo se naslednjega 
srečanja. 

Kuharski pozdrav 

Otroci iz vrtca z Nušo in Matejo P. 

CICIBAN kuHA

Projekt prostovoljstvo brez meja je 
doživel svoj vrhunec pri nas doma 
na Vranskem. Učenke in  učitelja  iz 
Makedonije so k nam prišli v nedel-
jo zvečer, 24. novembra, na letališče 
Jožeta Pučnik, kjer smo jih pričakali 
in odpeljali na Vransko. V šoli smo se 
pozdravili, saj smo komaj čakali, da 
nam vrnejo obisk. Posladkali smo se 
s krofi Gostinskega podjetja Trojane 
in odšli vsak na svoj dom. Učenci, ki 
so gostili prijatelje iz Makedonije, 
so si imeli veliko povedati in sreča 
je bila, da smo imeli v ponedeljek 
pouk popoldne. Makedonski gostje, 
oblečeni v svoje narodne noše, so se 
na odprti učni uri z zborom Popsesliš 
predstavili z narodno pesmijo Make-
donsko djevojče, potem pa pomagali 
na božičnem bazarju. V torek so imeli 
v šoli na Vranskem predstavitve o sebi, 
svoji šoli Vančo Prke in o svojem mes-
tu Delčevo. V sredo pa so se predstavi-
li še učencem v Taboru. Ob dvanajsti 
uri so v šoli na Vranskem prisostvovali 
kratkemu kulturnemu programu ob 
odprtju prenovljenih šolskih hodnikov 
in prejeli majhna darila četrtošolcev. 
S prostovoljci naše šole smo skupaj 
odšli še v Zavod Sv. Rafaela, kjer so 
se učenci iz Makedonije predstavili s 
svojimi pesmimi tudi njim, skupaj pa 
smo zapeli tudi nekaj slovenskih na-
rodnih pesmi. Vsem so žarela lica, ko 
je makedonski učitelj znal zaigrati Na 
planincah, Marko skače ... in grla so kar 

sama prepevala. Uporabnike doma 
je zanimalo marsikaj in med božično 
delavnico so veselo kramljali z gosti in 
skupaj izdelali čudovite božične deko-
racije. Popoldne je učitelje sprejel tudi 
župan občine Vransko Franc Sušnik, 
ki je z njimi pokramljal o podobnostih 
in raznolikostih naših dveh držav in 
krajev. Predstavili smo mu tudi cilje in 
dejavnosti projekta in željo, da bi še s 
kakšnim projektom ohranili stike. 

V četrtek smo se odpeljali v Lju-
bljano, kjer smo gostom razkazali 
našo prestolnico, ki se je že priprav-
ljala na božični čas. Ogledali smo si 
Tromostovje, Mestno hišo, Plečniko-
vo tržnico, Ljubljanski grad, Frančiš-
kansko cerkev, Ljubljansko stolnico, 
Parlament, Cankarjev dom in še kaj. 
Da je bil program res bogat, smo ga 
zaokrožili pri Prešernovem spomeni-
ku, kjer so naše učenke deklamirale 
Povodnega moža in zapele slovensko 
himno. Seveda pa želja po nekaj na-
kupih ni ostala le želja in z mestnim 
avtobusom smo se odpeljali še v BTC, 
kjer so  nakupili nekaj nujnih spomin-
kov za domače, nekateri pa so mora-
li imeti tudi nekaj nove garderobe za 
ples, ki je sledil zvečer v šolski jedilnici. 
Vabljeni so bili učenci osmih in deve-
tih razredov obeh šol, za glasbo pa 
sta skrbela kar dva glasebnika, in sicer 
DJ Masvix.x & Kaz Cannon. Učenci 
so bili nad njunim izvajanjem glasbe 
navdušeni in želja po ponovitvi plesa 

je bila še pred koncem prvega, ki se 
je končal ob deveti uri, saj je v petek 
sledil pouk. Prostovoljci OŠ Vransko in 
gostje iz Makedonije so obiskali še II. 
osnovno šolo v Žalcu, kjer so imeli dan 
odprtih vrat in so pripravili zanimive 
delavnice za obiskovalce.  

Zvečer smo pripravili še zaključni 
večer, kjer smo najprej imeli delavnice 
Team buildinga, potem podelili cer-
tifikate o sodelovanju, se poslad-
kali s sladicami, ki so jih spekli naši 
prostovoljci, potem pa še zaplesali s 
Folklornim društvom Vransko. Na za-
ključni večer je prišla tudi svetovalka 
Zavoda za šolstvo Celje, gospa Mateja 
Todorovski, ki je naš projekt pohvalila 
in nas spodbudila, naj s takšnim delom 
nadaljujemo. V soboto zjutraj smo vsi 
obljubili, da se bomo potrudili in z de-
lom nadaljevali, saj tovrstne izkušnje 
učence bogatijo na vseh področjih. Z 
lepimi željami smo se od naših novih 
prijateljev poslovili. 

Za izvedbo projekta se še enkrat 
zahvaljujemo vsem donatorjem, ki 
so pripomogli k izvedbi: Pivovarna 
Laško, ELES, d. o. o, Gostinsko podjet-
je Trojane, Kmetijska zadruga Vransko 
z. o. o., Gostinstvo Lesjak, Tris, d. o. o., 
Ogrevanje Sedeljšak, d. o. o., Petrol - 
BS Vransko in vsem staršem, ki so skr-
beli za prijetno bivanje.

Maja Jerman

PRoStoVoLJStVo BREZ MEJA
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V soboto, 22. 11. 2014, smo se mladi 
planinci že drugič letos odpravili na ra-
ziskovanje okolice Vranskega. Pot nas je 
vodila preko Marelice in po stari poljski 
poti smo prišli do Tešove. Tam smo se 
pogreli na krušni peči ter si natolkli ore-
hov in narezali jabolk. Ko smo se vračali, 
smo ob gozdu našli staro leseno hišico. 
Ob enih pa smo se veseli vrnili nazaj. 

Romana Orehovec in Katja Rotar

MLADI PLANINCI VRtCA 
VRANSko NA DRuGEM 

PoHoDu

»S skupnimi močmi nam bo uspelo!« se 
je glasil naslov letošnjega kulturnega 
dne ob dnevu strpnosti, ki je potekal 17. 
11. 2014 na Osnovni šoli Vransko-Tabor. 

Tokrat so bili učenci izzvani s skupinski-
mi nalogami, kjer je pomembno vlogo 
igral prav vsak posameznik skupine. 
V delavnicah so učenci izmenjevali in 
sprejemali ideje, poslušali eden druge-
ga, sodelovali, si pomagali, se spodbu-
jali, urili v komunikacijskih veščinah ter 
se medsebojno organizirali. Prav vsaka 
skupina je bila, kljub raznolikosti članov,  

postavljena pred dejstvo, da bo naloga 
opravljena le ob složnosti članov. Glede 
na to, da živimo v svetu, polnem tek-
movalnosti in individualizma, je bila ta 
naloga za učence precej težka. Da  dan 
ni bil pretežak, so se odpočili in nabrali 
novih moči v delavnici sproščanja. Kul-
turni dan smo sklenili v telovadnici, kjer 
so se otroci spoprijeli še z zadnjo »team 
building« nalogo in uspešno sestavili ve-
like lesene puzzle. 

Darja Korpnik, vodja KD 

kuLtuRNI DAN NA oSNoVNI ŠoLI VRANSko-tABoR 
S SkuPNIMI MočMI NAM JE uSPELo!

V petek, 28. 11. 2014, smo se prostovoljci z gospo Mirjano in gospo Sanjo odpravili 
na dan odprtih vrat na II. OŠ Žalec. Z nami so se odpravili tudi gostje iz Makedoni-
je. Tam so bile različne delavnice. Učenci naše šole so se največ časa zadržali v 
športni delavnici v telovadnici, v frizerski delavnici in delavnici, kjer si si lahko ure-
dil nohte. Udeležili 
smo se lahko tudi 
kuharske delavnice, 
delavnice plesa in 
igranja na glasbila, 
lahko smo si izdelali 
božične okrase ali 
nakit. 

Bilo je zabavno in 
upam, da se nasled-
nje leto zopet 
udeležimo tega do-
godka. 

Klara Novak

ZANIMIV DAN NA II. oSNoVNI ŠoLI V ŽALCu

Pohod šolskih planincev se je v sobo-
to, 22. 11. 2014, pričel v hladnem jesen-
skem jutru. Sonce pa je kaj kmalu ogre-
lo ozračje in pot do jame Škadavnice je 
bila prijetna. Najprej smo se ustavili na 
Taboru in iskali zaklad. Izvedeli smo 
za igro GEOLOV ali Geocaching. In kaj 
sploh je to? To je igra, ki so jo začeli v 
ZDA, sedaj pa se jo igrajo že skoraj po 
vsem svetu. Pri geolovu udeleženci 
postavljajo in s pomočjo GPS-naprave 
na terenu iščejo t. i. geotočke  oz. 
"zaklade", kot se imenujejo v sloven-
skem geolovskem žargonu. V Sloveniji 
se je aktivnost prvič pojavila v letu 
2001, število udeležencev pa se vsako 
leto povečuje. Aktivnost je brezplačna 
in se ji lahko pridruži vsakdo, ki ima 
primeren GPS-sprejemnik. Geotočke 
oz "zakladi" so sestavljeni iz škatle in 
vpisnega dnevnika, v nekaterih zakla-

dih pa je tudi vsebina za menjavo. Lega 
geotočk je v obliki koordinat (zem-
ljepisna širina in zemljepisna dolži-
na) objavljena na svetovnem spletu. 
Lov poteka tako, da si geosledci ali 
geoiskalci koordinate vnesejo v svoj 
GPS-sprejemnik, nato pa se odpravijo 
na teren, kjer geotočko (zaklad) tudi 
poiščejo. Geotočka se šteje kot najde-
na takrat, ko se iskalec vpiše v vpisni 
dnevnik, po najdbi pa škatlo z zak-
ladom vrnejo na mesto, kjer so jo naš-
li, da je na voljo tudi iskalcem, ki pri-
hajajo za njimi (vir: Wikipedija). Žal na 
Taboru zaklada nismo našli, zato smo 
toliko bolj iskali pred Škadavnico. In - 
juhuhu! Brez naprave GPS nam je us-
pelo. Vpisali smo se v vpisni dnevnik, iz 
škatle vzeli za darilo majhen svinčnik 
in vanj dali svoje darilo - zapestnico. 
Ogledali smo si še Škadavnico in njene 

stalaktite, potem pa se odpravili proti 
Tešovi. Na poti smo si privoščili še ma-
lico iz nahrbtnika in potem veselo od-
šli proti Vranskemu. Pred knjižnico smo 
se še fotografirali pred spomenikom 
Frana Levstika, se pogovorili o njego-
vem pisateljevanju, potem pa odšli 
nasmejani in dobre volje domov, kjer 
smo lahko še izkoristili sončne žarke. 

PLANINSkI kRoŽEk - PoHoD Z LoVoM NA ZAkLAD
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V novem šolskem letu smo se ponovno 
zbrali stari in tudi novi vrtičkarji in pričeli 
z delom. Na prvem srečanju smo očistili 
in okrasili buče, ki smo jih razstavili pred 
vrtcem in na našem igrišču. Zabave in 
smeha ni manjkalo. Otroci pa so spozna-
li, da so bučnice tudi zdrave, saj v sebi 

skrivajo velike vrednosti kalcija, 
magnezija, cinka, železa in fosforja. 
Poleg tega pa prispevajo tudi k do-
bri prebavi in krepijo živčni sistem 
ter povečujejo možganske sposob-
nosti. 

Drugo srečanje je bilo prav tako 
zabavno. Pogovor je tekel o ame-
riškem slamniku, ki ima nešteto 
zdravilnih učinkovin. Najbolj poma-

ga pri izboljšanju imunskega sistema. 
Otroci so si ga lahko pozorno ogledali, 
nato pa smo pričeli z izdelavo domačega 
sirupa. Vsak otrok si je pripravil svoj si-
rup, ki ga bo odnesel domov. 

Na tretjem srečanju smo iz našega vrta 
porezali zelišča: meliso, meto in žajbelj. 
Narezali smo jih ter pripravili, da se bodo 
posušila za zdravilne čaje - napitke. Otro-
ci so spoznavali, da nam žajbelj pomaga 
pri vnetem žrelu, melisa pomirja, poma-
ga pri vnetju dihal, bolečini v želodcu in 
pri glavobolu. Meta pa ureja težave z 
vetrovi in izboljšuje tek. Priporočljivo jo 
je uživati ob slabosti, saj umirja želodec. 

Polona K., Maja G. in Mateja R. 

Naš moto: 
NI JE STVARI, KI BI BILA TAKO VREDNA 
PROUČEVANJA, KOT JE NARAVA. 

(Nikola Tesla) 

VRtIčkARJI, VRtIčkARJI V ŠoLSkEM LEtu 2014/15

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka le-
tos že osmo leto zapored. Projekt je nas-
tal na pobudo Čebelarske zveze Sloveni-
je, njegov namen pa je osveščanje otrok 
o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. 

Tako smo v petek, 21. 11. 2014, otrokom 
za zajtrk postregli z medom, maslom in 
mlekom slovenskih pridelovalcev. 

V naš vrtec sta tokrat  prišla kar dva čebe-
larja. G. Janez Kropivšek je že naš stalni 
gost. S seboj pa je pripeljal še g. Ivana 
Tokmadžića. Čebelarja sta nam podrob-
no predstavila avtohtono slovensko če-
belo – kranjsko sivko. Otroci so si z vesel-
jem ogledali tudi nekatere predmete in 

pripomočke, ki jih čebelarji uporabljajo 
pri svojem delu, ter z zanimanjem pri-
sluhnili, čemu so namenjeni. Povabila sta 
nas k ogledu svojih čebelnjakov v bliž-
nji okolici vrtca, ki so jih obiskali starejši 
otroci. 

V vseh oddelkih so otroci ustvarjali na 
temo čebelarstva. Strokovne delavke 
smo pripravile tudi nekaj didaktičnih 
iger. Za posladek smo spekli sladke me-
denjake, s katerimi smo se posladkali po 
kosilu. 

Katja Rotar, Tatjana Travner, 
Mateja Remic

MEDENI ZAJtRk V VRtCu

V četrtek, 20. 11. 2014, smo se vsi od-
delki Vrtca Vransko odpravili na cicipo-
hod, kakor imenujemo večje pohode, 
ki jih izvajamo enkrat mesečno. To je 
bil naš drugi pohod v tem šolskem 
letu. Vsak oddelek si je zadal svoj cilj, 
glede na starost in sposobnost otrok. 
Odšli smo do Prapreč, na Tabor, na 
Briše, v Brode, na Marelico … 

Mateja Remic in Marija Lesjak

CICIHRIBCI ZBIRALNA AkCIJA oBLAčIL IN Noč PRoStoVoLJCEV
Prostovoljci Osnovne šole Vran-
sko-Tabor smo v prvi polovici no-
vembra organizirali zbiralno akcijo 
oblačil, obutve, športne opreme, ig-
rač, spominkov … Oblačila smo zbi-
rali 14 dni v Vrtcu Vransko, v POŠ Ta-
bor, v Vrtcu Tabor ter v Osnovni šoli 
Vransko. V 14 dneh smo zbrali veliko 
oblačil, obutve in ostalih predmetov in 
tako zopet pričarali nasmeh na obraze 
številnih ljudi, ki te stvari potrebujejo. 

V petek, 14. 11. 2014, se je zbiralna akci-
ja zaključila. Ob 15. uri smo odprli vrata 
ljudem iz bližnje in  daljne okolice, da 
so med oblačili in drugimi predmeti 
našli tisto, kar potrebujejo. Vsako 
leto se akcije udeleži več ljudi, na kar 
smo ponosni, saj s svojim delom raz-
veselimo marsikoga in s tem se glas o 
delovanju krožka širi. Vsak obiskova-
lec, ki je prišel, je našel nekaj zase in je 
zadovoljen odšel domov. 

Zbiralno akcijo smo letos pripravili 
prostovoljci od 5. do 9. razreda ter 

prostovoljci Podružnične osnovne 
šole Tabor. 

Po zaključku zbiralne akcije smo pros-
tovoljci večer in noč preživeli v šoli. 
Sami smo spekli večerjo ter ustvarjali 
različne izdelke. Izdelovali smo maj-
hna presenečenja za starejše občane 
Vranskega in izdelke za šolski božični 
bazar. Marsikdo med nami se je prvič 
lotil šivanja in pri tem tudi užival. Ko 
nas šivanke in škarje že niso več ubo-
gale, smo si pripravili učilnice ter se ob 
filmu potopili v sanje. 

S svojim delom smo nadaljevali tudi v 
soboto. 

Vsem, ki ste darovali stvari in ki ste 
nam pri izvedbi zbiralne akcije kakor 
koli pomagali, se iskreno zahvalju-
jemo in upamo na vašo pomoč tudi v 
prihodnje. 

Mirjana Kelavič, Polona Vodičar, 
Katja Završnik, Miha Miklavc
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IZ ŽIVLJENJA DRuŠtEV
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Vranske vezilje Snežinke smo bile v 
Motniku. 

Gospa Marica, Flegarjeva mama iz 
znane motniške gostilne, še pri izpol-
njenih devetdesetih letih pridno veze. 
Izrazila je željo, da ji pridemo pokazat, 
kaj delamo v naši skupini na Vranskem. 

V četrtek, 4. decembra, se nas je zbra-
lo v posebni sobi gostilne kar šest-
najst. Ob bogatem narezku in pi-

jači smo se prijetno pogovarjale in si 
ogledale njene resnično lepe vezenine 
v barvah. Nekaj prtičkov je izvezla 
tudi v rišelje tehniki, tuje pa ji ni niti 
kvačkanje. 

Še vedno čuva vajenico s križci z iz-
vezenim datumom november 1932, ko 
so se deklice učile ročnih del v osnovni 
šoli na Polzeli, od koder se je pozneje 
gospa Marica primožila k Flegarjevim 
v Motnik. 

Tudi me smo ji pokazale svoje vezen-
je, vendar smo ugotovile, da nam je 
Flegarjeva mama lahko za vzgled z na-
tančnostjo in doslednostjo. Resnično 
smo pridobile z obiskom. 

Povabile smo jo, da sodeluje na naši 
prihodnji razstavi v letu 2015 in se tega 
že veselimo. 

Iva Cizej

BILE SMo NA oBISku

V jesenskem času, ko se delo na kmetiji 
malo umiri, smo se tudi letos odpravi-
li na strokovno ekskurzijo. Pot nas je 
peljala  proti Liechtensteinu, kjer smo 
si za kratek čas pogledali glavno mes-
to in tudi finančno središče Vaduz. Še 
isto popoldne smo se vrnili nazaj na 
Tirolsko, kjer smo si v bližini Innsbruc-
ka pogledali ovčerejsko kmetijo. Gos-
podar nam je pokazal lep novozgra-

jeni hlev za ovce ter nam povedal, da 
redijo okoli 100 ovc mesne pasme, ki 
jih  pasejo na planini. 

Drugi dan je sledil ogled znamenitosti 
starega mestnega jedra Innsbrucka. Z 
zobato železnico smo se peljali na raz-
gledno točko, kjer smo si mesto po-
gledali iz ptičje perspektive. Popoldne 
nas je pot  peljala v dolino Pinzgauer,  

kjer smo si ogledali znamenite slapove 
in se proti večeru usedli k poznemu 
kosilu na turistični kmetiji. Delo si olaj-
šajo z ovcami, saj jim popasejo strmo 
površino na kmetiji, krmo za čez zimo 
pa kupijo. Pod vtisom novih doživetij 
smo se pozno ponoči vrnili domov. 

Rafko Novak

StRokoVNA EkSkuRZIJA DRuŠtVA  REJCEV DRoBNICE CEkIN NA tIRoLSko

IZ ŽIVLJENJA DRuŠtEV

Zaradi težav z muhastim vremenom 
so morali organizatorji prestaviti Mar-
tinov pohod s sobote na nedeljo, 9. 
11. 2014. Iz PD Vransko se je pohoda 
udeležilo 12 planincev.  

Pot je potekala iz naselja Brezje do 
Dogoša in naprej v Zg. Duplek, kjer 
so se povzpeli na obronek Slovenskih 
goric, nato pa zavili proti severu do 

naselja Metava. Hodili so po vzhodni 
strani Maribora vse do vinske kleti pri 
Vladu, kamor so prišli po dobrih dveh 
urah zmerne hoje. 

Sledil je krst mošta ter malica z de-
gustacijo novega vina. Pot so nadalje-
vali čez Gorco do Črnega barona, kjer 
jih je že čakal kombi. 

Mateja Remic 

MARtINoV PoHoD
 Po oBRoNkIH VZHoDNEGA MARIBoRA IN ZAHoDNEGA oBMočJA SLoVENSkIH GoRIC
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IZ ŽIVLJENJA DRuŠtEV

Z velikim veseljem pišem tale pov-
zetek športnega srečanja deklet, re-
kreativk v ženski odbojki. Kot vsa leta 
doslej smo se zbrale v dvorani, kjer 
smo v dopoldanskih urah z lepo misli-
jo odprle naš Miklavžev turnir. Pohva-
limo se lahko z rekordno udelež-
bo iz skoraj vseh regij:  Koroško so 
predstavljale ekipa Slovenj Gradca, 
Šmartno pri Slovenj Gradcu z dvema 
ekipama, nato Celje, Rečica ob Savinji, 
Braslovče, celo glavno mesto je imelo 
svoje predstavnice. S ponosom smo 
se tudi Vranšanke že drugo leto pred-
stavile z dvema ekipama. Hvala občini 
za večnamensko veliko dvorano, da se 
je turnir lahko odvijal na dveh igriščih 
hkrati. 

Udeleženke turnirja smo pričakale z 
dobrodošlico in domačimi dobrota-
mi. Tudi v času turnirja so bili v avli na 
voljo sadje, jogurti  in domače sladice 
izpod rok naših igralk, ki so se srčno 
potrudile - kot vedno. Hvala jim. 

Ker pa smo igrale in se borile za po-
kale, je pač morala biti ena ekipa zma-
govalka. To je bila letos ekipa iz Rečice 
ob Savinji. Pokal  je  zasluženo osvo-
jila v borbi s prav tako odlično ekipo 
Slovenj Gradca. Za tretjo mesto pa je 
v najbolj napeti tekmi med Šmartnim 
pri Slovenj Gradcu  in Celjem zmagalo 
Šmartno. 

Gostujoče udeleženke so bile navdu-
šene, gostiteljice pa smo vesele, da je 
bil med gledalci tudi naš župan, ki je 
na koncu podelil pokale. 

Imenu turnirja primerno se je tudi le-
tos Miklavž obilno izkazal. To je le še 
en dokaz, da kjer je volja, je tudi moč. 
Ob tem bi se še enkrat iskreno iz srca 
zahvalila našim puncam, ki so se zopet 
zelo potrudila in pridobila sponzorje, 
donatorje, ki so se predstavili in ob-
darili s svojim promocijskim materia-
lom. Časi so rožnati, če si jih dovolimo 
in pomagamo narediti. 

Po uradnem delu je sledila še odlična 
mesno-zelenjavna juha, postrežena v 
kruhovih košaricah, in druženje. 

Dekleta, matere, žene in babice ved-
no rade pridejo in se vračajo na naš 
turnir. Rade igramo za zmago, rade 
igramo pošteno igro, rade se družimo 
na igrišču in izven igrišča, ker nas druži 
in povezuje pozitiven, zdrav športni 
duh. 

Z navdušenjem, veseljem in s pono-
som prejemamo pohvale za orga-
nizacijo dogodka, kar nam daje nov 
zagon in motiv za nadaljnje dogodke.  
Z mislijo smo že v naslednjem letu, ko 
bomo marca organizirale turnir, ki bo 
malo drugačen. Vas bomo še spom-
nile … 

V letu 2015 pa izrekam vsem lepe želje.     

 Vesna

10. tRADICIoNALNI MIkLAVŽEV tuRNIR

Približno polovica košarkarske sezone 
je že za nami. Odlični rezultati in velik 
napredek v igri je tisto, kar prvo pride 
na misel. Še posebej to velja za naše 
mlade košarkarje. Ekipa U-13 (fant-
je, rojeni v letih 2002-2005) je prvi 
del tekmovanja zaključila na 1. mestu 
v skupini (5 zmag in 1 poraz), ekipa 
U-15 (fantje, rojeni v letih 2000-2003) 
v drugem delu tekmovanja ne pozna 
poraza in premaguje nasprotnike z 
visoko razliko (v povprečju kar za 46 
točk), članska ekipa se bori za eno 

izmed treh mest v skupini, ki peljejo v 
boj za prvaka lige. V januarju 2015 pa 
bodo svoje prve tekmovalne izkušnje 
začeli pridobivati najmlajši Vrani, eki-
pa U-11 (fantje in dekleta, rojeni v letih 
2004-2007). 

Društvo se razvija tudi zunaj črt 
košarkarskega igrišča. Uspeli smo 
postaviti zanimivo spletno stran 
(www.vranivran-
sko.si), na izo-
braževanju za po-
možne sodnike je 
potrebne licence 
prejelo šest mladih 
Vranov in Vranic, ki 
bodo na domačih 
tekmah skrbeli za 
pisanje zapisnika in 
upravljanje sema-
forja, naredili smo 
društveni kole-
dar za leto 2015, v 

izdelavi so novi dresi za ekipo U-11 ... V 
letu, ki prihaja, pa nameravamo svoje 
delovanje dvigniti še na višjo raven. 

Ob koncu leta se zahvaljujemo vsem 
sponzorjem, podpornikom, navija-
čem, gledalcem in igralcem ter vam 
želimo vesel božič in srečno novo leto.

Žan Ocvirk

kD VRANI VRANSko 
NA PoLoVICI tEkMoVALNE SEZoNE
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kNJIŽNIčNA StRAN

 

 
 

oBVEStILo 
občinska knjižnica Vransko bo v torek, 30. 12. 2014, odprta od 9. do 15. ure. 

Hvala za razumevanje. 

• torek, 6. 1. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Bralno druženje z oskrbovanci Našega doma
• torek, 20. 1. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem  
• petek, 30. 1. 2015, ob 18. uri: Najstnik v današnjem svetu, starševski debatni večer z moderatorko Natašo Zupanc 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

PRIREDItVE V JANuARJu:  

Za odrasle:
• Spielman, L. N.: Živi svoje sanje 
• Kelk, L.: Obožujem London 
• Costello, J.: Najboljše počitnice 
• Quinn, J.: Zapeljivčev poljub 
• Redmerski, J. A.: Pesem kresnic 
• Fielding, J.: Senčni potok 
• Burton, J.: Miniaturistka 
• Dare, T.: Vojvodinja po naključju 
• Phillips, C.: Popolna romanca 
• Balogh, M.: Ženitna ponudba 
• Hoyt, E.: Gospodar teme 
• Gordon, N.: Zdravnik 
• Whittle, J.: Naučimo se risati cvetje in drevesa 
• Kovič, K.: Labrador 
• Cardoso, D. M.: Vrnitev 
• Martin, G. R. R.: Vitez iz sedmih kraljestev 
• Pitamic, M.: Otroške igre 
• Lainšček, F.: Strah za metulje v nevihti 
• Harari, Y. N.: Sapiens 
• Praprotnik, J. K.: Bela dama 
• Backman, F.: Mož z imenom Ove 
• Steffny, H.: Velika tekaška knjiga 
• Murakami, H.: Kronika ptiča navijalca 
• Jaz, Christiane F., kljub vsemu življenje

• Ponikvar, S.: Ljubimca z Vošnjakove 
• Ferguson, N.: Civilizacija

Za otroke:
• Tik tak, knjiga z uro 
• Webb, H.: Izgubljeni kužek 
• Meadows, D.: Čarobni živalski prijatelji 
• Bone, M.: Zdravilne zgodbice 
• Najlepše pesmi o živalih 
• Grimm J. in W.: Štiri Grimmove pravljice 
• Donaldson, J.: Zverjasec 
• Steele, P.: Vlaki 
• Rinker S. D.: Lahko noč, gradbišče 
• Zbirka Vse, kar te zanima: Rim, Pariz, New York 
• Astley, N.: Pujsa Pepa: Drsanje; Plavanje ... 
• Muha, V.: Gasilec 
• Bajd, B.: Moje prve morske ribe; Moje prve alpske 

rastiline 
• Muck, D.: Čudežna bolha Megi in muca Živka 
• Zbirka Peter Zajec 
• Hodginson, J.: Velik dan za mišona! 
• Makarovič, S.: Zlata mačja preja 
• Green, J.: Kdo si, Aljaska? 
• Parr, M.: Tonja iz Hudega brega 
• Rippin, S.: Brina Brihta - Prečudovito darilo
• Rippin, S.: Brina Brihta - Skrivno sporočilo

kNJIŽNE NoVoStI 

»Sončna ura dobro ve, šteti temnih ur ne sme, 
kaj zato, če temno danes je vse nebo, jutri zlato sonce bo.« 

(F. M. Ježek) 

Sonca od nas do vas in prek vseh poti 
Vam kolektiv Medobčinske splošne knjižnice Žalec želi.
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NE SPREGLEJtE

Drage upokojenke in upokojenci! 

Preživeli smo leto 2014 in čakamo na prihod nove-
ga. Tako kot leta, ki odhajajo in prihajajo nova, je 
tudi naše življenje. Veliko naših prijateljev je za 
vedno odšlo in prihajajo novi. Starih se spoštljivo 
spominjamo, nove z veseljem sprejemamo. 

Leto 2014 smo preživeli v prijetnem druženju in v 
pričakovanju novega, naj vam zadnja decembr-
ska noč odnese vse tisto, kar želite pozabiti, in naj 
vam prvo januarsko jutro prinese le srečo in zdrav-
je. 

Društvo upokojencev, Vlado Rančigaj

Vesele boži~ne praznike 
ter sre~no, zdravo in zadovoljno 

novo leto 2015 
vam `eli

Razgledna ulica 11 · 3000 Celje
www.verbovsek.si
info@verbovsek.si

GSM: 
031-682-290 · 031-591-184

Za vas poslujemo tudi na Občini Vransko
vsako prvo sredo v mesecu med 15. in 17.uro.
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NE SPREGLEJtE

Vsi tisti, ki ste zainteresirani za vstop v lovsko 
družino, morate prošnjo za sprejem vložiti pri iz-
brani lovski družini v Republiki Sloveniji. S spreje-
mom v lovsko družino kandidat, ki še nima lov-
skega izpita, postane lovski pripravnik oziroma 
lovska pripravnica. 
  
Zakon o orožju daje lovskim pripravnikom pravi-
co, da lahko, preden opravijo lovski izpit, pri pris-
tojni upravni enoti zaprosijo za nabavo orožja in 
izdajo orožnega lista, če seveda izpolnjujejo pogo-
je za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja. Ti po-
goji so dopolnjenih 18 let starosti, da ni zadržkov 
javnega reda (zadržki so podani, če je posameznik 
pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje 
z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnos-
ti, ali če je posameznik s pravnomočno odločbo ob-
sojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi 
nasilja), je zanesljiv, ima upravičen razlog za izda-
jo orožne listine (članstvo v lovski družini), ima 
opravljen zdravniški pregled in da ni uveljavil pra-
vice do ugovora vesti po posebnih predpisih. 
  
Lovski pripravnik vloži vlogo na upravni enoti, na 
območju katere ima stalno prebivališče. Obrazec 
vloge za izdajo dovoljenja za nabavo orožja je 
predpisan in ga dobite na upravni enoti ali splet-
ni strani https://e-uprava.gov.si/storitve/prido-
biVlogo.esju?id=979. V vlogi je potrebno navesti 
osebne podatke pripravnika, kategorijo orožja, ki 
jo nabavlja, vrsto in kaliber orožja, razlog in kraj 
nabave. 

Za podrobnejše informacije smo strankam na vol-
jo na sedežu Upravne enote Žalec, na Krajevnem 
uradu Vransko vsak torek in Krajevnem uradu Pol-
zela vsako sredo ali nas pokličite na tel. št. 713 51 
20 ali  pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si. 

V imenu vseh zaposlenih na UE Žalec in tudi v svo-
jem imenu vsem bralcem vašega časopisa želim 
vesele božične praznike in srečno novo leto 2015, 
vsem lovcem pa še dober lovski pogled.

 Simona Stanter, načelnica

LoVSkI PRIPRAVNIk IN oRoŽJE

POSLOVILI SO SE

Jožef Felicijan (1923-2014) 
Marija Homšak (1952-2014)

V decembru sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: 

Obvestiti vas želimo o spremembi zakonodaje, ki 
zadeva poslovanje med/s proračunskimi uporab-
niki, konkretno o obveznosti pošiljanja računov v 
javni sektor v elektronski obliki, ki se prične upora-
bljati s 1. 1. 2015. 

V Uradnem listu RS, št. 111/2013, je bil objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
opravljanju plačilnih storitev za proračunske upo-
rabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A), ki je začel vel-
jati 11. 1. 2014. 

Bistvena novost, ki jo prinaša ZOPSPU-A, je, da 
bodo s 1. 1. 2015 morali proračunski uporabniki 
prejemati račune in spremljajoče dokumente iz-
ključno v elektronski obliki (e-računi). To pomeni, 
da bodo morale pravne in fizične osebe za dobav-
ljeno blago in  izvedene storitve  (ali zahtevke po 
pogodbah) pošiljati proračunskim uporabnikom 
e-račune. 

Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale 
e-račune proračunskim uporabnikom (občini)  
prek bank, vključenih v medbančno izmenjavo 
e-računov, ponudnikov procesne obdelave podat-
kov, s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za 
javna plačila (UJP) sklenjene pogodbe o izmen-
javi e-računov, ali spletnega portala UJP e-račun, 
namenjenega izdajateljem, ki prek svoje banke ali 
procesorja ne morejo posredovati e-računov pro-
računskim uporabnikom ali ne razpolagajo s teh-
nično podporo za pripravo e-računov. Navedene 
izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov pro-
računskim uporabnikom preko UJP, ki je v skladu 
s 26. členom ZOPSPU enotna vstopna točka oziro-
ma izstopna točka za izmenjavo e-računov, zato 
neposredno pošiljanje e-računov proračunskim 
uporabnikom ni dovoljeno. 

Prosimo vas torej, da se pravočasno ustrezno 
pripravite na takšno poslovanje ter se o konkret-
nih možnostih za vaše društvo, organizacijo itd. 
pozanimate najprej pri svoji banki, nato pri ostalih 
ponudnikih. 

Skratka, Občina Vransko  s 1. 1. 2015 v nobenem pri-
meru ne bo več mogla upoštevati vaših računov ali  
zahtevkov in ostalih spremljajočih dokumentov, ki 
ne bodo posredovani skladno s citiranim zakonom. 

Jadranka Kramar, direktorica občinske uprave

oBVEStILo o oBVEZNEM 
PoSREDoVANJu E-RAčuNoV
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Odstopam grobni prostor (trojni grob) na pokopališču na Vranskem in  prodam dve nagrobni plošči 

(tel.: 040 74 48 52). 

oGLAS

BoŽIčNI PoHoD NA čREto

Planinsko društvo Vransko 
vabi na tradicionalni božični 
pohod na čreto v sredo, 25. 12. 2014. 

Zborno mesto je pred občinsko stavbo 
ob 17. uri.
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NE SPREGLEJtE

www.mojekarte.si

Si želite ogledati 
kulturno prireditev 
kjer koli v Sloveniji? 
Vstopnice, ki so 
naprodaj v spletni 
trgovini 
www.mojekarte.si, 
lahko dobite tudi na 
Vranskem. 

V pisarni Zavoda za 
kulturo, turizem in 
šport Vransko vam 
bomo z veseljem 
priskočili na pomoč 
in vam izdali 
vstopnico.
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NAPoVEDNIk DoGoDkoV - DECEMBER 2014 in JANuAR 2015

DATUM PRIREDITEv KRAJ ORGANIZATOR
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
17.00

HRESTAČ
Ponudba izven abonmaja - balet

parkirišče pri Športni dvorani 
Vransko

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

31. 12. 2014
20.00 SILvESTRSKI POHOD start pred občinsko stavbo PD Vransko

(041 464 185)

6. 1. 2015
10.30 BRALNO DRUŽENJE Z OSKRBOvANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

10. 1. 2015
5.00

ENODNEvNI SMUČARSKI IZLET 
v MOKRINE/NASSFELD

parkirišče pri Športni dvorani 
Vransko

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

10. 1. 2015
9.00 TURNIR v DvORANSKI ODBOJKI Športna dvorana Vransko ŠD Papagaji

(041 893 303)

15. 1. 2015
7.00-10.00 KRvODAJALSKA AKCIJA Kulturni dom Vransko OZRK Žalec, KO Vransko

(031 521 726)

17. 1. 2015
9.00-12.30

vRANI : JEŽICA, šENČUR : JEŽICA, 
vRANI : šENČUR

Košarka U 13
Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

17. 1. 2015
19.30

KRČMARICA MIRANDOLINA
Gledališki abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

18. 1. 2015
10.00

vRANI : KELEJA
Košarka U 15 Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

20. 1. 2015
18.00 PRAvLJIČNA URA S POUSTvARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

24. 1. 2015
10.00

GLAvA DOL – NOGE GOR!
Otroški abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

30. 1. 2015
18.00

NAJSTNIK v DANAšNJEM SvETU
Starševski debatni večer z moderatorko 

Natašo Zupanc
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

30. 1. 2015
19.00

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

(031 475 072)

torek, 23. 12. 2014
OBISK BOŽIČKA ZA VSE OTROKE
Vrtec Tabor,  ob 9.30,  v telovadnici
POŠ Tabor, ob 10.30,  v jedilnici
Vabljeni tudi otroci, ki ne hodijo v vrtec.
(Vrtec Tabor in POŠ Tabor , 03 705 70 80)

sreda, 24. 12. 2014
POGOSTITEV PO POLNOČNICI
okolica cerkve
(Društvo podeželske mladine Tabor v 
sodelovanju z Društvom žena in deklet 
Tabor,  070 321 516)

četrtek, 25. 12. 2014, ob 16.00
BOŽIČNI NOČNI POHOD NA KRVAVICO IN 
ZAJČEVO KOČO
zbor  ob 16. uri
• v Ojstrici: preko Krvavice do koče,
• pred šolo v Lokah: po cesti do koče  

(lažja pot)
 (Planinsko društvo Tabor, 03 5727 214)

sobota, 27. 12. 2014, ob 19.00
PRAZNIČNI KONCERT 
PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)

nedelja, 28. 12. 2014, od 8.00 dalje
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

torek, 30. 12. 2014, ob 18.00
TRADICIONALNI DECEMBRSKI TURNIR 
TROJK V KOŠARKI
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542)

četrtek, 1. 1. 2015, ob 14.00
NOGOMETNA TEKMA STARI-MLADI
nogometno igrišče Razgan v Ojstriški vasi
(Športno društvo Partizan Tabor, 
051 381 306)

nedelja, 25. 1. 2015, od 8.00 dalje
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

PRIREDITvE v občini TABOR 
v DECEMBRU 2014 in JANUARJU 2015
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BRGLEZ d.o.o.
P. E. : »PRI PEK«

Vransko 17, 3305 Vransko
T: 03 703 30 38

www.vransko-brglez.si

Vabljeni v trgovino PRI PEK
od ponedeljka do sobote od 6 - 13 ure

Obilo slastnih piškotov, slaščic in čokoladnih izdelkov, 
ter pekovskih dobrot 

15% popust na vse izdelke lastne proizvodnje, 
razen tort po naročilu

Za lepe, doživete in nepozabne praznike.

razen tort po naročilu Srečno 2014

Obilo slastnih piškotov, slaščic in čokoladnih izdelkov, 

Za lepe, doživete in nepozabne praznike.

Naj vam prihajajoči prazniki ogrejejo srce in vas 
ponesejo z optimizmom v novo leto.

Kolektiv Brglez

Srečno 2015


