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Na naslovnici: Narcise (Martina Felicijan)

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, 
Občinska knjižnica Vransko, Karitas Vransko, Studio Di.Foto.
Graf, Tone Tavčer, Klavdija Konečnik, Uroš Škerjanc

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 31. 3. 2015. 

Prispevke zbiramo do 15. 3. 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 3

Iz življenja društev stran 7

ZKTŠ - kultura / šport  stran 8

Uradne objave Občine Vranske stran 9

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 11

Knjižnična stran stran 14

Iz življenja župnije stran 15

Ne spreglejte stran 15

Napovednik stran 19

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 / ZGODILO SE JE ...

Če na to vprašanje odgovorimo pritrdil-
no, potem smo s tem, ko na slovenski 
kulturni praznik v trgu Vransko skoraj-
da ni bilo izobešenih zastav, kulturi 
obrnili hrbet. Tisti kulturi, ki velja za 
zaslužno za "stati inu obstati" sloven-
skega naroda skozi stoletja življenja 
pod tujo oblastjo.

Danes, ko je naša domovina po sto-
letnih prizadevanjih končno postala 
tudi država, pa se do nje obnašamo 
kot razvajeni otroci, ko jim kaj ni po-
godu. Žal se je res izkazalo, da smo 
leta 1991 naivno pričakovali, da bo 
potem, ko bomo postali sami svoji 
gospodarji, vse postavljeno na svoje 
mesto. Pregovorno pošteni in marlji-
vi Slovenci smo namreč razloge za 
lastne težave in neizpolnjene težnje 
pogosto iskali v zunanjih dejavnikih, 
pa naj so bili to "ječa narodov", beo-
grajska dvorna kamarila ali pa "ne-

razviti samoupravljavci" južno od Kol-
pe. V zadnjem času pa je na dnevnem 
redu neoliberalizem, ki ga "gnili Za-
hod" pod pretvezo varčevanja izvaža 
v naš raj pod Triglavom. Res je naš 
vsakdan vse prej kot rožnat in tudi 
perspektiva ni najboljša, vendar pa 
bi se morali zavedati, da domovina 
ni enako vsakokratna vlada. Vlade se 
(vsaj v demokratičnih državah) menja-
jo, domovina pa ostaja ena sama. Tudi 
precej večji narodi od slovenskega so 
izkusili, da je izgradnja urejene in sta-
bilne države dolgotrajen proces. Če 
nam je torej država slaba mačeha, ne 
krivimo za to domovine, predvsem pa 
ne izgubimo upanja.     

Upam, da bo v prihodnje ob državnih 
praznikih podoba trga in naših vasi 
bolj prijazna in domovini v ponos. Tudi 
to je del naše kulture. 

Franc Sušnik, župan

JE IZOBEšANJE ZAStAVE tuDI DEL NAšE kuLtuRE?

PRAZNOVALI SMO SLOVENSkI kuLtuRNI PRAZNIk
V petek, 6. februarja, smo kljub moč-
nemu sneženju z občinsko proslavo 
počastili slovenski kulturni praznik. 
Glavno vlogo so, glede na dogovor 
med vsemi tremi kulturnimi društ-
vi, odigrali člani Folklornega društ-
va Vransko oziroma njihova članica 
Damjana Lukman, ki je prevzela pove-
zovalno vlogo med vsemi nastopa-
jočimi. Uvodoma je povedala, da ob 
slovenskem kulturnem prazniku naj-
prej pomislimo na pesnika Franceta 
Prešerna, a  je prav, da se zavedamo 
tudi drugih umetnikov in ljubiteljev, 
ki ustvarjajo slovensko kulturo, jo 
razlagajo, negujejo in ljubijo. "V 19. 
stoletju so jezikoslovci iz slovenščine 
izrivali nemške besede in popačen-
ke, sredi 20. stoletja srbizme, sedaj 
pa z njive slovenskega jezika plevejo 
vrinjenke iz angleščine. Pravilna raba 
slovenskega jezika je moralna obveza 
vsakega Slovenca."

Z domoljubnimi besedami je nadalje-
vala tudi slavnostna govornica, Suza-
na Felicijan Bratož, ki se je naslonila 
na izreden pomen  L. Schwentnerja 
za slovensko založništvo in za podpo-
ro lepemu slovenskemu jeziku:  "Res 
smo lahko veseli, da se ponašamo z 
njim kot rojakom, da lahko obiskoval-
cem pokažemo njegovo rojstno hišo, 
da  z zgodbo o Lavoslavu Schwentner-
ju, o njegovem prijateljstvu z Ivanom 
Cankarjem,  ki jo je začel že vranski 
kronist in ljubiteljski zgodovinar Šte-
fan Kočar, promoviramo Vransko.  
Če je bilo devetnajsto stoletje čas 
narodne prebuditve, je danes čas, da 
ohranjamo spomin na ljudi, ki so od-
igrali pomembno vlogo pri razvoju 
slovenskega naroda." Poudarila je, 
da se moramo kot narod še marsiče-
sa naučiti,  da bomo Slovenci uspešni 
šele, ko bomo dojeli Prešernov verz 
iz Zdravljice: "Edinost, sreča, sprava k 
nam naj nazaj se vrnejo!"

Člani Literarnega društva LIvRA so 
program popestrili z zapetimi pesmi-
mi ter z recitacijo pesmi Tomaža Ša-
lamuna in Kajetana Koviča, ki sta nas 
zapustila v preteklem letu. Zazvenele 
so tudi citre pod prsti Jerce Novak. 
Pred odhodom v zasneženo noč  so 
navzoče ogreli še plesalci folklornega 
društva z vzhodnoštajerskimi plesi in 
ob spremljavi Nejca Zupana na har-
moniki. 
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ZGODILO SE JE ...

Vranski pustni karneVal bil je žiV
Na pustno soboto so vranski trg tudi le-
tos preplavile norčave pustne šeme. Za 
karnevalski red in mir so skrbeli generali 
Vranarji, ki so, čeprav že precej utrujeni 
od enotedenskega izvrševanja oblasti, 
zaupano jim nalogo, v skladu z general-
skim etičnim kodeksom, zgledno opravi-
li. Pustna povorka se je predstavila 
množici obiskovalcev od blizu in daleč in 
strokovni komisiji, ki ji je generalski zbor 
zaupal odgovorno nalogo izbire najbolj 
izvirnih pustnih slik. Laskavi naslov zma-
govalke je s soglasno odločitvijo pust-
nih komisarjev pripadel skupini Cvetoči 

travnik, kateri sta tesno za petami sle-
dili skupini Sumo borci in Novo gasilsko 
vozilo PGD Vransko.    

V pisani pustni povorki so se z domisel-
no izdelanimi maskami še posebej izka-
zali malčki iz vrtca Vransko in učenci Os-
novne šole Vransko. 

Vse sodelujoče skupine so prejele lepe 
nagrade iz karnevalskega sklada, za na-
polnitev katerega se pustna oblast vran-
skega karnevala vsem donatorjem lepo 
zahvaljuje. 
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ZGODILO SE JE  ...

25. Medobčinski otroški parlaMent na ii. oš žalec

Na II. OŠ Žalec je 12. februarja potekal 
25. Medobčinski otroški parlament. 
Udeležilo se ga je 45 parlamentarcev z 
9 osnovnih šol (OŠ Vransko-Tabor, Pol-
zela,  Griže,  Prebold,  Petrovče,  Šem-
peter,  Braslovče, I. OŠ Žalec in II. OŠ 
Žalec).  

Tema letošnjega otroškega parla-
menta je Izobraževanje in poklicna 
orientacija. Mladi parlamentarci so raz-

pravljali o štirih temah: različne oblike 
izobraževanja, dejavniki izbire, poklici 
prihodnosti in vseživljenjsko učenje. 

Razprave v posameznih skupinah 
so vodile zunanje moderatorke, in 
sicer mag. Jožica Razpet, Mihaela An-
clin, Jerneja Bračko in Marjana Rogel 
Peršič. Razpravam so se pridružili gost-
je prireditve Maja Štamol Droljc, Petra 
Melanšek, Lucija Polavder in Peter Šele-
kar, ki so mladim posredovali svoje iz-
kušnje, jim prisluhnili in jih spodbudili 
s pozitivnim načinom razmišljanja k 
sledenju svojim sanjam, željam in ciljem 
v življenju. 

V vsaki skupini so parlamentarci izbrali 
dva predstavnika, ki se bosta udeleži-
la regijskega parlamenta v Velenju. 

5. marca se bodo v Velenju udeležili 
regijskega parlamenta Katja Grobel-
nik, Aneja Butinar, Nia Rozman, Pina 
Držan, Maša Veler, Bor Kunstelj, Nika 
Turk in Kevin Kolenc. Na zaključnem 
delu prireditve so predstavili sklepe 
razprave, težave, s katerimi se soočajo, 
in svoje poglede na vprašanja. 

Čas, ki je bil na razpolago, je prehitro 
minil. Pomembno je, da gredo mladi 
naproti novim ciljem, željam in zma-
gam v življenju. Naj bo izbira poklica 
želja srca, saj bodo le tako premagali 
vse ovire, ki jim bodo kdaj stale na poti 
do uspeha. V življenju imajo pravico in 
prav je, da izrazijo svoj jaz, svoj glas. 
Predvsem naj jih sliši čim več ljudi ob 
pravem času, na pravem mestu. 

Župani občin Spodnje Savinjske doline so se 5. 2. 2015 
sestali na drugem sestanku županov, na katerem so med 
drugim zavzeli stališča do načrtovane ukinitve službe nuj-
ne medicinske pomoči v Žalcu ter obvestila Splošne bol-
nišnice Celje o prenehanju opravljanja sanitarnih obdukcij.

Župani so zaskrbljeni, da bodo zaradi ukinitve službe nujne 
medicinske pomoči v Žalcu oz. njene pripojitve k Urgent-
nemu centru v Celju bolniki na odročnih krajih v občinah 
ostali brez potrebne in pravočasne zdravniške pomoči, 
zaradi česar bi bila lahko ogrožena človeška življenja. Zato 

pričakujejo in vztrajajo na stališču, da se nivo storitev za pa-
ciente iz občin Spodnje Savinjske doline z uvedbo urgent-
nega centra ne bo poslabšal.

Župani so sprejeli tudi stališče, da občine Spodnje Savinj-
ske doline ne bodo prevzele višjih stroškov sanitarnih ob-
dukcij, saj se mora pristojni zdravstveni zavod v skladu s 
Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pre-
gledne službe glede nadomestnih zdravnikov dogovoriti z 
najbližjim zdravstvenim zavodom, kar pa Inštitut za sodno 
medicino Medicinske fakultete v Ljubljani zagotovo ni. 

2. sestanek županoV občin spodnje saVinjske doline

T. T. 
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ZGODILO SE JE ...

Mnenja glede zime in snega so po-
gosto zelo deljena. Medtem ko otroci 
uživajo na snegu in si ga vedno želijo 
še več, nam starejšim včasih dela pre-
glavice, še posebej, če smo na cesti. 
Letošnjo zimo pa smo sneg v Prekopi 
sprejeli za užitek, namenjen druženju 
in zabavi vseh generacij. Na Mrzlov-
škovem griču je vlečnica aktivna kot 
že dolgo ne. In če dobro ter kvalitetno 
treniraš, je prav, da se uvrstiš tudi na 
tekmo. Tako smo na sončno  nedeljo 
imeli v Prekopi smučarsko prvenstvo. 
Pomerili smo se v pionirski kategori-

ji, mladinski, članski, manjkali pa niso 
niti veterani. V mlajših kategorijah 
je bilo čutiti kar nekaj tekmovalnega 
duha. Kako tudi ne, saj so se borili za 
prava odličja. Članice in veterani smo  
smučali za zabavo,  predvsem pa smo 
si želeli brez padca in še pravočasno 
priti za zimski »šank«, kjer je bila gos-
tinska ponudba odlična. Na snegu si 
želimo še nekaj športnih užitkov, zato 
še kakšna snežinka ne bi bila odveč. 

Lep smučarski pozdrav iz Prekope 
Klavdija Konečnik

sMučarsko prVenstVo V prekopi

Na Gospodarskem razstavišču v Lju-
bljani je bilo konec januarja vse v zna-
menju turizma in kulinarike.  Potekali 
sta dve sejemski prireditvi, in sicer 
Alpe-Adria: Turizem in prosti čas ter 
9. Mednarodni strokovni sejem – gas-
tronomija, pijača, kava, slaščičarstvo, 
pekarstvo, gostinsko-hotelska opre-
ma, sladoled in vino.  

Tudi na letošnjem sejmu Turizem in 
prosti čas se je predstavila Dežela Celj-
ska, ki združuje 21 občin in številne tu-
ristične ponudnike. Ves čas sejma so 

se predstavljale terme 
in zdravilišča, izmen-
jaje pa  tudi subregi-
je: Osrednje Celjska, 
Spodnja Savinjska do-
lina, Obsotelje in Koz-
jansko ter Dravinjska.   

Spodnjo Savinjsko do-
lino so s svojo ponud-
bo zastopali ZKŠT 
Žalec, TD Šempeter, 
ZKTŠ Vransko in ZKTŠ 
Polzela ter kmeti-

ja Weiss iz Tabora. Tako so obisko-
valci sejma poleg splošnih turističnih 
informacij imeli možnost spoznati 
tudi turistično ponudbo Ekomuzeja 
hmeljarstva in pivovarstva Slovenije 
Žalec, Jame Pekel, Rimske nekropole 
in turistične ponudbe občin Žalec, 
Vransko, Polzela (grad Komenda). Ob 
bogatem sejemskem programu so 
pripravili tudi številna strokovna pre-
davanja. 

  T. Tavčar 

PEStRO  NA SEJMu 

Svetovno znano nemško podjetje 
Igus iz Kölna praznuje 50. obletnico 
podjetja in 30. obletnico produktov 
Iglidur. S promocijskim smartom so 
se odpravili na turnejo po vsem sve-
tu. v soboto, 21. februarja, pa so bili  
na vranskem, v muzeju starodobnih 
motociklov, kjer so predstavili Iguso-
vo vozilo (smart), Igusove izdelke, 
omogočili brezplačen ogled muzeja 
motociklov, za konec pa so številnim 
obiskovalcem ponudili še kosilo s 
sladico.    

Turneja vodi preko štirih kontinentov, 
treh oceanov, po avtocestah, mestnih 
središčih, blatu, skozi tropsko vročino 

in področje večnega snega in ledu. 
Skupaj bodo v 14 mesecih prevozili 
30 držav sveta. Avantura se je pričela 
v Indiji, se nadaljevala preko Kitajske, 
Južne Koreje, Tajvana, Japonske ... 
Smart je že prevo-
zil Ameriko, Azijo 
in velik del Evrope. 
Za njim je že preko 
80.000 kilometrov, 
kar je dvakratni 
obseg Zemlje. Do-
godek ima tudi do-
brodelno noto, saj je 
podjetje Igus za vsak 
prevožen kilometer 

v Sloveniji v dobrodelne namene doni-
ralo 1 evro, skupaj 700 evrov za VDC 
Kranj, enota Tržič. 

  T. Tavčar 

700 EVROV ZA DOBRODELNE NAMENE
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iZ žiVljenja društeV

REZULTATI

        

tANA 2015

Dečki do 15 let:                                                                                                                                     
1. LESKOVŠEK  LOVRO – TABOR 

Mlajši člani od 16 do 25 let: 
1. KLOPČIČ GREGOR – RADOMLJE 
2. KLOPČIČ ALJAŽ – RADOMLJE 
3. CENCELJ JANI – LAZE PRI DOMŽALAH 
4. KLOPČIČ MATEJ – ZGORNJI TUHINJ   
5. ČRETNIK ALEN – LIBOJE 
6. BLATNIK MITJA – VOLOGA 
7. KLOPČIČ ROK – RADOMLJE 

8. PIKL TADEJ – MOTNIK 
9. CIGLER DEJAN – KAPLJA VAS 
10. DROLC JURE  – MATKE 

Člani od 26 do 35 let: 
1. GLUŠIČ GREGOR – ŠD LIPJE 
2. LEMEŽ DAMJAN  – ŠD LIPJE 
3. MALOPRAV JAN – BRODE 
4. PANČUR LUKA – TUHINJ 
5. MAJHENŠEK  SILVESTER – GRIŽE 

veterani nad 36 let: 
1. VRANKAR ROBERT – LAZE-TUHINJ 
2. LESKOVŠEK TOMAŽ – TABOR 
3. ROBERT JUSTIN – BLED 
4. POTOČNIK MILAN – BLED 
5. SMOLNIKAR MARJAN – GORJUŠA 
6. TRATNIK BERNARD – MARIJA REKA 
7. SLAPNIK KONDI – MARIJA REKA 
8. FAJDIGA MATJAŽ – LIBOJE 

Po dveletnem premoru smo se člani ŠD 
TANA zaradi ugodnih snežnih razmer 
v februarju odločili, da organiziramo 
tradicionalno tekmovanje v smučarskih 
skokih z alpskimi smučmi na 25-metrski 
skakalnici. Z deli na skakalnici smo priče-
li 12 dni pred pričetkom tekmovanja. 
Prvotne snežne razmere in vremenska 
napoved so bile spodbudne, zato smo 
tekmovanje organizirali v nedeljo, 15. 
2. 2015,  ob 14. uri. Vremenske razmere 
pa so se v zadnjem tednu bistveno po-
slabšale, ker se je zelo otoplilo. Da smo 
lahko ustrezno pripravili skakalnico in 
prireditveni prostor, je bilo potrebno 
v zadnjih dneh na prizorišče prepeljati 
okrog 150 m2 snega. Za teptanje in ure-
janje skakalnice je bilo opravljenih  okoli 
550 prostovoljnih delovnih ur. Pri teh 
delih so sodelovali: Marjan Drnovšek, 
Roman Paul, Andrej Skok, Mitja Blatnik, 
Peter Bergant, Jure Podbregar, Vlado 
Ropas, Franc Lesjak, Tadej Pikl, Robi 
Vrankar, Danči in Robi Kumer, Niko Sto-
jakovič, Jan Maloprav, Aldi Paulič, Edi 
Cencelj, Mija Slapnik, Rafael Učakar, Pri-
mož Blatnik, Ivan Mihevc, Robi Florjan, 
Drago Pečovnik, Verica Lesjak, Mojca 
Skok, Katjuša Lesjak, Patrik Paul, Marko 
Golob, Renata Ukman, Petra Klander, 
Mojca Kos, Bogdan Drnovšek, Tomi 
Druškovič, Grega Pikl in Vinko Šoštar. 
Vsem naštetim prostovoljcem se zahval-
jujem za požrtvovalno in dobro oprav-
ljeno delo pri izvedbi tekmovanja. 

Tekmovanje se je pričelo ob predvideni 
uri po predhodni prijavi tekmovalcev v 
zapisnikarski hiši. Prijavljenih je bilo 24 
tekmovalcev, ki so bili razvrščeni v štiri 
starostne kategorije. 
• DEČKI do 15 let 
• MLAJŠI ČLANI od 16 do 25 let                                  
• ČLANI od 26 do 35 let   
• VETERANI nad 36 let           

Tekmovalci so ob prijavi dobili startne 
številke, na podlagi katerih so se od-
pravili proti vrhu zaletišča, kjer jih je vod-
ja zaletišča po vrstnem redu usmerjal 
na skakalnico. Vsi tekmovalci so najprej 
opravili poskusno serijo, nato pa še dve 
redni seriji. Samo tekmovanje je poteka-
lo brezhibno, prišlo je le do dveh lažjih 
padcev brez poškodb. Dolžine skokov 
pa so se gibale od 15 m do 22,5 m. Najdalj-
ši  skok 22,5 m sta dosegla Robi Vrankar 
– Laze Tuhinj in Gregor Glušič  – Lipje Ve-
lenje. 

Poskrbljeno je bilo tudi za prvo pomoč v 
primeru poškodb, ki sta jo opravljala Vid 
Križnik in Jani Štante. 

Tekmovanje si je ob lepem, sončnem, 
toplem nedeljskem popoldnevu ogleda-
lo okrog 500 obiskovalcev. Tekmovanja 
so se udeležili obiskovalci in tekmovalci 
iz bližnje okolice Vranskega, iz Velenja, 
Motnika, Tuhinja, Kamnika, Domžal, Ra-
domelj, Bleda, Gorjuš, Griž, Liboj, Marija 
Reke, Tabora, Prebolda, Kaplje vasi in 
Matk. 

Organizacijo tekmovanja pa so nam 
omogočili naslednji sponzorji in dona-
torji: 

Občina Vransko, Mizarstvo Rok Dob-
nik, Rok Šoštar RO-KO, Mizarstvo 
Gregor Pikl, TRIS d. o. o.,  Kmetij-
ska zadruga Vransko, PGD Vransko, 
Sedmica - Alex Reberšek, Pekarna 
Brglez, Kmetija Rjavc, UNICEM Sinja 
Gorica  –  Vrhnika, Kmetija Grčin - Podvin, 
Alojz Cestnik  – Dolenja vas, Steklarstvo 
Lukanc, SAM d. o. o., Dejan Zorko, Lju-
bljanske mlekarne, Vinko Kos  – Loke, 
NK Domžale, Zeljarstvo  Ribič, Goz-
darstvo Čarli – Sp. Okrog, Vransko.net, 
Mesarstvo Križnik, Gostilna Filač, Ka-
varna Vransko, Picerija Golob, Bistro 
Darja, Picerija AIDA, Gostilna Lisjak, 
Bar MRHA – Kropivšek, Cvetličarna 
Sadika, Fotokopiranje Slavica Marn, 
Jože Turinek, Ogrevanje Sedeljšak 
d. o. o., Picerija AFRIKA, Strugarstvo 
Rožič – Trnava, Peter Bergant, Andrej 
Skok, Ira Zorko, Dijana Pikl, Kmeti-
ja Režaj – Prebold, Papirnica TARA, 
Bine Homšak, Jože Križnik, Drago 
Pečovnik, Studio DIFOTOGRAF, Radio 
Slovenija, Radio Celje, Robi Mešič, s. p. 

Vsem zgoraj omenjenim sponzorjem in 
donatorjem se v imenu ŠD TANA lepo 
zahvaljujem, prav tako tudi lastnikom 
zemljišč, Emilijanu Brišniku, Francu Les-
jaku in družini Kumer - Ropas. 

Predsednik ŠD TANA: 
Vinko Šoštar  
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Zktš - kuLtuRA

ZAVOD ZA kuLtuRO, tuRIZEM IN šPORt VRANSkO   |   Vransko 134, 3305 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

ABONMA 2014/15

sobota, 14. marec 2015, ob 10.00   
KRAvICA IN KISLICA  
Igrana predstava za otroke od 3. leta starosti. 
Gledališče KU-KUC Lendava

Gledališki abonma in izven
sobota, 21. marec 2015, ob 19.30 
DEKLIšČINA    
Komedija 
Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo 

Lepo vabljeni. 
Za otroški/gledališki abonma in izven. 

Spoštovani abonenti in vsi ljubitelji gledališča ter lepe slovenske pesmi, 
v petek, 6. marca 2015, ob 19.30 smo v Kulturni dom vransko povabili Mešani pevski zbor iz šmartnega ob Paki. 

V igri in pesmi nam bodo predstavili prelepe koroške pesmi. 
S predstavo se vam želimo zahvaliti za zvestobo  ter navdušiti za prihodnjo abonmajsko sezono, hkrati pa počastiti marčevske praznične dni.  

Vstopnine ne bo. Vabljeni.

sobota, 14. marec 2015, ob 19.00 
TOKRAT RES REPUBLIKA!    
Komedija 
Gledališka skupina KUD Štefan Kovač Murska Sobota

Otroški abonma
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 27. FEBRUAR 2015         Številka 45/2015 
 
                                    

V S E B I N A 

JAVNE OBJAVE 
 
1. JAVNO POVABILO k dajanju predlogov (kandidatur)  

2. POGOJI IN ROK dajanja pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2014 
 

J A V N E   O B J A V E 

1. Javno povabilo k dajanju predlogov (kandidatur)  

Na podlagi 38., 22., 23., 24., 25. in 57. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/12) in sklepa Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja z dne 18.02.2015  
komisija objavlja  

JAVNO POVABILO 
k dajanju predlogov (kandidatur) za imenovanje kandidatov 

za naslednje 5-članske odbore in ostale organe  

 
pod naslednjimi pogoji: 

1. Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor ima pet članov.  

Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov 
najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.  

Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 
strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali 
pravnega področja.  

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, 
župan, podžupan, direktor občinske uprave, uslužbenci občinske 
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki 
proračunskih sredstev.  

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandatne dobe članom občinskega 
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval.  

Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano 
kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 

2. Stalna delovna telesa občinskega sveta - odbori 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih 
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 

Predlagani kandidati se morajo strinjati s predlagano 
kandidaturo, kar potrdijo s podpisom soglasja. 

Odbori občinskega sveta imajo pet članov (tri člane izmed 
članov občinskega sveta in dva zunanja člana). 

Stalni odbori občinskega sveta, določeni s statutom občine so: 

- Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, 
- Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, 
- Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, 
- Odbor za kmetijstvo. 

3. Posvetovalna telesa - 12 vaških odborov in trški odbor 
Vransko 

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na 
območju posameznih naselij in delov naselij imenuje občinski 
svet krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa.  

Imena in območja krajevnih odborov na območju Občine 
Vransko so:  

– Trški odbor Vransko: za območje naselja Vransko.  

Vaški odbori so:  

– Brode - Selo: za območje naselij Brode in Selo pri Vranskem,  
– Čeplje: za območje naselja Čeplje,  
– Limovce: za območje naselja Limovc,  
– Ločica: za območje Ločice pri Vranskem,  
– Prekopa: za območje naselja Prekopa,  
– Stopnik: za območje naselja Stopnik,  
– Tešova: za območje naselij Tešova, Čreta in del Jeronima,  
– Merinca - Vologa: za območje naselja Vologa in del Jeronima,  
– Prapreče: za območje naselja Prapreče,  
– Zahomce: za območje naselja Zahomce,  
– Zaplanina: za območje naselja Zaplanina,  
– Zajasovnik: za območje naselja Zajasovnik – del.  

Krajevni odbor šteje najmanj pet članov, ki jih na predlog 
komisije za volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed 
prebivalcev naselja, ki so bili predlagani na zboru občanov 
posameznega naselja, za katerega se imenuje odbor. 

Funkcija člana obora je nezdružljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta, župana, podžupana, s članstvom v nadzornem odboru 
občine ter z delom v občinski upravi. 

Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem imenovanja 
na seji občinskega sveta in konča istočasno kot mandat članov 
občinskega sveta. Funkcija člana krajevnega odbora je častna. 
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4. Svet  javnega zavoda OŠ Vransko – Tabor, 2 predstavnika  

Odlok o  ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Vransko - Tabor  v 18. členu določa,  da  Svet 
zavoda šteje enajst članov, sestavljenih med drugimi tudi iz   
treh predstavnikov so/ustanoviteljic zavoda. 

Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne 
občine, izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov posameznih naselij znotraj šolskega okoliša:  iz 
Občine Vransko 2- predstavnika, iz Občine Tabor 1 predstavnik. 

Člani zavoda ne morejo biti istočasno predstavniki ustanoviteljic 
in staršev v svetu zavoda. 

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.  

Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena le dva krat 
zaporedoma. 

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji kandidatov 
(obrazci na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-
narocila-in-objave/) posredujte komisiji do vključno 03. marca 
2015 na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja,  Vransko 59, 
3305 Vransko. 

Predloge lahko posredujete tudi na uradni e-naslov občine 
Vransko: obcina.vransko@vransko.si;  

V tem primeru naj bodo priložena soglasja kandidatov skenirana 
(lastnoročni podpis). 

Številka: 012/2015-02               Komisija za mandatna vprašanja, 
Vransko, 19. 2. 2015                 volitve, imenovanja in priznanja                                                
                                                  Ksenija Rovan Krivec,  
                                                  predsednica l. r.  
                    
 

 

 
2. Pogoji in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev 
priznanj Občine Vransko za leto 2014 

Na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. 
RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja razpisuje 
  

P O G O J E   I N   R O K  
dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj  

Občine Vransko za  leto 2014 

I. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev 
naslednjih priznanj Občine Vransko: 
 

1. GRB OBČINE VRANSKO 
 

Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v 
gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih 
dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega 
ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja , lahko predlaga občinskemu svetu za 
leto 2014 največ tri (3)  dobitnike grbov. 

 

2. PLAKETE OBČINE VRANSKO 
 
Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi se 
povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem 
področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine 
Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali 
delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko 
predlaga občinskemu svetu za leto 2014 največ pet  (5) 
dobitnikov plaket. 

II. 

PRIZNANJA  Občine Vransko se lahko  podeli posamezniku, 
skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo 
slovesno. 

III. 
 

Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo 
fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe 
ne more predlagati za priznanje. 

IV. 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 

 naziv in naslov pobudnika, 
 datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, 
 ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in 

naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, 
društva, 

 utemeljitev predloga. 
 
Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: 
a) za posameznika: 

kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero 
priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih 
zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za priznanje; 

b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: 
kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo 
priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z 
utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za 
priznanje. 
 

Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznaj Občine Vransko 
za leto 2014  sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja,  Vransko 59, 3305 Vransko, do 
vključno 20. marca 2015.  
 
NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali 
popolne utemeljitve, skladne z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki 
bodo prispeli po razpisanem roku, komisija NE  bo obravnavala. 
 
Številka: 012/2015-02               Komisija za mandatna vprašanja, 
Vransko, 19. 2. 2015                 volitve, imenovanja in priznanja                   
                                                  Ksenija Rovan Krivec,  
                                                  predsednica l. r.    
                  
                

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Na Osnovni šoli Vransko-Tabor v novem-
bru že vrsto let razpisujemo literarni in 
likovni natečaj na temo tedna otroka. 
Letos je bila ta tema otrokova igra.

Učenci so do novoletnih počitnic pridno 
ustvarjali in imeli smo težko delo, da smo 
izbrali najboljše ustvarjalce, ki so si za 
svoje delo prislužili nagrade in pohvale. 
Slavnostni zaključek natečaja smo 
pripravili v četrtek, 12. 2. 2015, ko smo 
se na literarnem večeru srečali s sloven-
skim pisateljem Žigo X. Gombačem in ilu-
stratorjem Ivanom Mitrevskim. Dvorana 
kulturnega doma, ki daje tej prireditvi 
poseben čar,  je bila spet napolnjena do 
zadnjega kotička, na kar smo iz leta v 
leto ponosni. 

Prizorišče letošnjega literarnega 
večera smo uredili kot podstrešje, ki 
je ponujalo nešteto idej za igranje. V 
programu je nastopilo veliko število 
nastopajočih od prvega do devete-
ga razreda. Kot voditelja večera sta 
se izkazala devetošolca Ajla Džafić, 
tudi predsednica šolske skupnosti, 
in Žan Macarol Vrabec. Učenci tret-
jega, četrtega in šestega razreda so 
nastopili v vrsti dramskih točk, ki so 
temeljile na prispevkih in idejah lite-
rarnih ustvarjalcev: tako nismo mogli 
mimo igre s kockami, družabnih iger, 
sanjarjenja ob igri, plišastih igrač … 
Sedmošolci so imenitno zaigrali slo-
vensko ljudsko Pegam in Lambergar, ki 
sta jo v knjigi Živa, vitez in zmaj po svo-
je poustvarila tudi naša gosta večera. 
Večer so polepšale tudi male plesalke s 
svojo baletno točko, zaigrali sta glasbe-
nici Monika Lesjak in Manca Oštir. Člani 
literarnega krožka so predstavili knjigo 
naše nekdanje učenke Miše Filač, ki je v 
lanskem šolskem letu izdala svoj literarni 
prvenec Mladost v oblakih, na kar smo 
zelo ponosni. 

V nadaljevanju večera je Ajla Džafič iz-
vedla intervju z gostoma. Pisatelj Žiga 

X. Gombač, ki ga sicer poznamo tudi 
kot medijsko osebnost, je iskrivo in 
sproščeno odgovarjal na njena vprašan-
ja, povezana s svojim otroštvom in 
doživljanjem igre. Svoja razmišljanja je 
dodal tudi ilustrator Ivan Mitrevski, ki 
nas je navdušil z umetnostjo risanja, saj 
je ves čas intervjuja sproti upodabljal 
vse, o čemer smo se pogovarjali. 

Za literarni večer se vsako leto potru-
dimo skupaj: učenci, mentorji, ki spod-
bujajo učence pri ustvarjanju, snovalci 
prireditve in vodstvo šole. Veseli smo, 
da lahko učence nagradimo z majhni-
mi pozornostmi in jim tako sporočimo, 
kako sta za njihov zdrav razvoj pomem-
bna tudi literarno in likovno ustvarjanje. 
Hkrati smo veseli, ker vsako leto na Vran-
sko pripeljemo zanimive goste, ki pustijo 
svoj pečat in jih zlepa ne pozabimo. 

Ob literarnem večeru je izšla letošnja 
številka glasila Bela vrana, ki prinaša vse 
izbrane likovne in literarne prispevke in 
predstavlja gosta večera. 

Verjamemo, da se bomo na literarnem 
večeru srečali tudi prihodnje leto. 

Polona Učakar

literarni Večer 2015: o igri na igriV način

V skupini 2-3 nas nič ne ustavi. 
Kljub obilici snega smo se odpravili na 
Gorico in si organizirali svoj športni 
dan. Toplo smo se oblekli, v nahrbt-
nik smo spakirali topel čaj ter s seboj 
vzeli lopatke in žaklje, ki so jih otro-
ci prinesli v vrtec. Na Gorici smo si z 
nekaj truda naredili sankaško progo. 
Otroci so bili najprej nekoliko previd-
ni, kmalu pa so premagali strah in se z 
užitkom in hitro spuščali po progi. Vsi 
smo uživali, otroci pa že sprašujejo, 
kdaj gremo spet na Gorico. 

Branka Kramar in Mateja Pečovnik

šPORtNI DAN NA GORICI

"Kaj delajo polhi pozimi, kaj delajo 
ježki pozimi?" se v pesmi sprašuje 
Mira Voglar. Odgovor je: "Spijo." 

Kaj pa delajo otroci pozimi? Ali tudi 
otroci spijo? Ne, seveda ne! Otroci 
se sankajo, kepajo, kotalijo, tekajo, 
skačejo in predvsem uživajo v igri na 
snegu. 

Gibanje je za otroke ključnega po-
mena. Spodbuja otrokov intelektualni 
in osebnostni razvoj.  Če otroku one-
mogočimo gibanje, mu onemogoči-
mo razvoj na vseh ostalih področjih. 
Pomembno je, da so otroci aktivni v 
vseh okoljih in v vseh vremenskih si-
tuacijah. 

Branka Kramar in Mateja Pečovnik

JuHuHu, SNEG JE tu!



12

VRANIN GLAS - strani Oš Vransko-tabor

Januarja je podjetje Elan Inventa raz-
pisalo fotografski natečaj z naslovom 
»Rokomet in otroci«. Na fotograf-
skem natečaju smo sodelovali tudi 
člani fotografskega krožka Osnovne 
šole Vransko-Tabor: Maj Krušič, Davor 
Papler, Miha Košir, Jernej Bubalo 
Medved, Filip Pikš, Anže Novak iz 6. 
razreda  z mentorico  Katjo Završnik.  
Pri fotografiranju pa so sodelovali tudi 
Grega Dobnik, Lenart Marovt, Jakob 
Košica, Nejc Pavlin, Davor Sušnik iz 8. 
razreda ter Nejc Janež, Luka Kajbič in 
David Reberšek iz 6. razreda z men-
torjem Mihom Miklavcem. 

Podjetje se je odločilo, da bodo izbrali 
10 šol, ki so posnele najboljše fotografi-
je,  ter jim podarili po dva rokometna 
gola. K izboru najboljših fotografij so 
povabili profesionalnega športnega 
fotografa Uroša Hočevarja, ki je bil 
nad nekaterimi prispelimi deli prijetno 
presenečen. 

Med 46 prijavljenimi šolami in enim 
rokometnim klubom je naš fotografski 
krožek dosegel odlično 5. mesto. Za 
nagrado bomo prejeli dva rokometna 
gola, kakršna je podjetje Elan Inventa 
izdelalo tudi za svetovno prvenstvo v 
rokometu, ki je letos potekalo v Katarju. 

Vsem avtorjem čestitam za dobre fo-
tografije. 

 Mentorica fotokrožka: Katja Završnik

rokoMetni natečaj podjetja elan inVenta »rokoMet in otroci«

V okviru nadstandardne dejavnosti 
smo se v sredo, 28. 1. 2015, učenci od 
2. do 4. razreda Osnovne šole Vran-
sko-Tabor odpravili na ogled razstave 
Mumija in krokodil v Narodni muzej 
Ljubljana. Tam smo se udeležili doživ-
ljajsko-ustvarjalne delavnice z naslo-
vom Pred veliko uganko. 

S pomočjo razstave in doživljajske 
delavnice smo odpluli v 19. stoletje, v 

čas odkrivanj osrednje Afrike. Potovali 
smo po stopinjah naših rojakov, ki so v 
tistem času odkrivali ta del sveta. Do 
cilja, izvira Belega Nila, nas je vodila 
dolga in zahtevna pot. Uspelo se nam 
je prebiti mimo prežečih krokodilov in 
jeznih lovcev ter se izogniti preklet-
stvu mumije.  Nalogo smo izpolnili, 
saj smo držali skupaj. Ob koncu smo 
pobarvali vsak svojega ušebtija. To 

je  kipec v podobi mumije,  ki so ga 
Egipčani pridajali pokojniku. Stari 
Egipčani so namreč verjeli, da tudi 
ušebtiji v onostranstvu oživijo in dela-
jo tisto, kar jim je naročeno. 

Katja Završnik

OGLED RAZStAVE MuMIJA IN kROkODIL
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v petek, 23. 1. 2015, so si učenci od 4. do 9. razreda Os-
novne šole vransko-Tabor in POš Tabor v okviru kul-
turnih vsebin ogledali glasbeno matinejo že tradicio-
nalnega srečanja tolkalnih skupin BUMFEST. 

Za učence je letošnjo glasbeno matinejo izvedla sloven-
ska tolkalna skupina STOP - Slovenski tolkalni projekt. 

Kakšno je bilo vzdušje na prireditvi in na katera tolkala 
so igrali člani glasbene skupine, so  opisali učenci 
4. razreda. 

Organizatorka: vanja Govek 

kulturne Vsebine buMFest - stop sloVenski tolkalni projekt

Utrinki: 

V petek, 23. 1. 2015, smo imeli kulturni 
dan. Z avtobusom smo se odpeljali v 
Žalec. Ogledali smo si prireditev, ki se 
imenuje BUMFEST. Tam smo poslušali 
koncert tolkal. Koncert mi je bil všeč. 
Prosim, peljite nas še kdaj. 

Martin Cekin, 4. b 

Bilo je zabavno in oblito s humorjem. 
Igralo je šest tolkalistov. Med njimi sta 
bili dve punci in štirje fantje. Meni je 
bilo zelo zanimivo, ko so glasbo ust-
varjali s kartami. 

Maja Pečovnik, 4. a 

Všeč sta mi bili skladbi, ki so ju izvajali 
z lonci in s kartami. Všeč mi je bil tudi 

gospod Dejan Tamše. Igrali so še na 
bobne, činele, ropotulje in na glasbilo, 
ki sem ga prvič videl. 

Lovro Praprotnik, 4. a 

Najbolj mi je bilo všeč, ko so udarjali 
po loncih. Všeč mi je bilo tudi, ko smo 
lahko zraven peli. Tolkalisti so bili zelo 
zabavni, saj so se zelo pačili. Čas mi je 
hitro minil. 

Lara Jelen, 4. a 

Všeč mi je bilo, ker smo spoznali 
razširjeno družino tolkal. Ker ni in ni 
bilo dovolj zabave, so nam prikazali 
še nastopa z lonci in s kartami. Bilo 
je zelo smešno, saj niso le igrali na in-
strumente, ampak so nas spravljali v 

smeh tudi s komičnimi vložki. Upam, 
da si bomo še kdaj ogledali podoben 
koncert. 

Manca Oštir, 4. a 

Na BUMFEST-u je bilo zanimivo, za-
bavno in zelo glasno. Izvajalci so bili 
tudi zelo smešni. Ni mi bilo všeč, ker je 
vse skupaj zelo hitro minilo. 

Nika Granda, 4. a 

Spoznali smo različna tolkala. Med nji-
mi je bil tudi marimbo, ki je zelo drag 
inštrument. Naslednji so bili mali bob-
ni. Ko so glasbeniki igrali na tolkala, so 
bili zelo smešni. 

Aljaž Šramel, 4. b 
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knjižnična stran

 

 
 

• torek, 3. 3. 2015, ob 10.30  v Našem domu: literarno druženje z oskrbovanci 
• torek, 3. 3. 2015, ob 18. uri:  Znižajmo visok krvni tlak na naraven način, predavanje Rozalije Ciglar 
• sobota, 7. 3. 2015, ob 18. uri:  california dreaming, potopisno predavanje Renate Ukman  
• torek, 17. 3. 2015, ob 18. uri:  pravljična ura s poustvarjanjem  
• po dogovoru:  Vrtec na obisku   

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

prireditVe V Marcu:  

Za odrasle:
• Janša, J.: Noriško kraljestvo 
• Štrovs, M.: Neme priče 
• Juul, J.: Šolski infarkt  
• Komat, A.: Potniki na ladji norcev: umetnost 

preživetja          
• Debevc, M.: Moč ljubezni        
• Young, S.: Škotska ulica                       
• McGuire, J.: Čudovita pozaba   
• Hoyt, E.: Polnočni vojvoda 
• Coelho, P.: Prešuštvo                            
• Phillips, C.: Popolna ljubezen    
• Balogh, M.: Poročni dogovor    
• Quinn, J.: Bliža se poroka 
• Chase, L. L.: Preračunljivka v žametu   

Za mladino:
• Kočar, T.: Lumpi iz 4. a ga biksajo; Lumpi iz 4. a 

športajo; Lumpi iz 4. a v akciji 
• McAllister, A.: Mamini sončnici 
• Corderoy, T.: Mamico hočem!; Očka hočem! 
• Warnes, T.: O slončku, ki ga ni več strah 
• Chiew, S.: Jazbec in strašni vihar          
• Majhen, Z.: Mavrica bližine      
• Gržan, K.: Jezusovi mali učenci 
• Buchwald, S.: Hana in vetrovi 
• Alcorn, R. C.: Pogumni                      
• Štampe Ž., B.: O-pravljica       
• Esenko, I.: Kako živijo glodavci; Kako živijo 

dvoživke; Kako živijo netopirji; Kako živijo plazilci; 
Kako živijo sove; Kako živijo ptice na krmišču   

knjižne noVosti 

V sredo, 28. januarja, smo v naši knjižnici gostili prvošolce. Mla-
dim nadobudnežem smo predstavili  ponudbo knjižnice ter pravi-
la, ki jih je v knjižnici potrebno upoštevati. Predstavili smo jim 
leposlovne in poučne knjige, CD-je, DVD-je, revije, pravljične nahrb-
tnike. Povabili smo jih na pravljično uro s poustvarjanjem, poleti 
lahko rešujejo nagradne uganke in križanke. Lahko pa obiščejo 
knjižnico zgolj zato, da se igrajo. Otroci pa že vedo, da je potreb-
no s knjigami ravnati kot z najboljšimi prijatelji, kar knjige gotovo 
so. Ob zaključku prijetnega druženja smo prisluhnili še pravljici 
Mala miška in veliko rdeče jabolko in naše prvošolce obdarili z od-
sevniki - naj bo njihov korak vedno varen. 

Zgodilo se je ...
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iZ žiVljenja župnije / ne spreglejte

Delo prostovoljcev župnijske Karitas je zelo raznoliko. Med najprijetnejše de-
javnosti spadajo obiski v domovih za ostarele, kjer bivajo naši krajani. Vedno 
znova se nas razveselijo in povedo, da komaj čakajo prihodnjega obiska. Z veli-
kim veseljem obiskujemo okrogle ljubilante "nad 80" na njihovih domovih. Za 
polno malho spominov se je nabralo. Veseli smo, da so jih pripravljeni deliti z 
nami. Starostnikom največ pomeni topel stisk roke in prijeten klepet. 

Tako smo v teh dneh "za okroglo" med drugim obiskali tudi gospoda Frančiš-
ka Čvana na njegovem domu v Prekopi. Ob kavici in kozarčku rujnega ter ob 
spominih na stare čase nam je popoldne kar prehitro minilo. 

Ob tej priložnosti vabimo  prostovoljce, ki jim je prijetno delati dobro, da sem 
nam pri našem delu pridružijo. 

Biserka  Kutnjak

drobtinice dobrodelnosti župnijske karitas Vransko 
župnijska karitas na obisku

Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko v sodelovanju z Občinsko knjižnico Vransko vabi na 
predavanje Rozalije Ciglar 

ZNIŽAJMO vISOK KRvNI TLAK NA NARAvEN NAČIN 
Katera hrana znižuje visok krvni tlak?  Zdravilne rastline, ki urejajo krvni tlak.  Postopki zniževanja krvnega tlaka. 

Kako delujejo medikamenti in kakšni so stranski učinki na zdravje? 
  

Predavanje bo v torek, 3. marca 2015, ob 18. uri v Občinski knjižnici vransko. 
  

Lepo vabljeni.  Vstop prost.

ZnižajMo Visok krVni tlak na naraVen način
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Januarja so se začele uporabljati 
določbe novele Zakona o tujcih, ki 
prinašajo določene novosti. Nekatere 
najpomembnejše smo zajeli v nada-
ljevanju. Hkrati velja omeniti, da sta 
stopila v veljavo tudi Pravilnik o spre-
membah Pravilnika o načinu ugotav-
ljanja zadostnih sredstev za preživ-
ljanje v postopku izdaje dovoljenja za 
prebivanje in Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za 
prebivanje, načinu zajemanja prstnih 
odtisov in načinu označitve prenehan-
ja dovoljenja za prebivanje, ki določa 
nove prošnje. 
  
Spremenjen je način dokazovanja za-
dostnih sredstev za preživljanje tuj-
ca. Tujec, ki je državljan tretje države, 
zadostnih sredstev za preživljanje ne 
more več dokazovati s pogodbo, s kate-
ro mu druga fizična ali pravna oseba 
izplačuje določen znesek za preživlja-
nje (pogodba o preživljanju). Sredstva, 
s katerimi lahko tujec dokazuje izpol-
njevanje pogoja zadostnih sredstev za 
preživljanje, so, poleg sredstev, ki jih 
tujec zagotavlja sam z delom, s pravi-
cami iz dela ali zavarovanja, z dohodki 
iz premoženja ali kapitala, s socialnimi 
transferji itd., še štipendija in sredstva 
na računu, odprtem pri banki ali hra-
nilnici v Republiki Sloveniji ali tujini. 
Če tujec zadostna sredstva za preživ-
ljanje dokazuje izključno s sredstvi na 
računu, mora njihova višina zadoščati 
za čas nameravanega prebivanja tujca 
in njegovih družinskih članov v Sloveni-
ji, v primeru izdaje dovoljenja za stalno 
prebivanje pa najmanj za pet let. 
  
Možnost izkazovanja sredstev s po-
godbo o preživljanju še vedno velja 
za državljane EU in njihove družinske 
člane ter za družinske člane slovenskih 
državljanov. 
  

Novosti so na področju združevan-
ja družinskih članov. Tujec, ki želi v 
Sloveniji združiti družino, mora imeti 
izdano dovoljenje za stalno prebivanje 
oziroma začasno prebivanje, ob dodat-
no uvedenem pogoju, da tujec zadnje 
leto prebiva na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje in da ima dovoljen-
je za začasno prebivanje izdano z vel-
javnostjo najmanj enega leta. Pomem-
bno je, da se v enoletni rok veljavnosti 
tega dovoljenja šteje tudi obdobje, ko 
je tujec v Sloveniji prebival na podla-
gi potrdila o vloženi prošnji za izdajo 
ali podaljšanje dovoljenja za začasno 
prebivanje, ki velja kot dovoljenje za 
začasno prebivanje. 
  
Razširjeni so tudi razlogi, zaradi kate-
rih lahko na Upravni enoti Žalec tujcu 
zavrnemo prošnjo. Prošnja se lahko 
zavrne v primeru, če obstajajo razlogi 
za domnevo, da tujec ne bo prebival 
v Sloveniji. Izjema je v primeru, ko je 
tujec s strani delodajalca, s sedežem 
v Sloveniji, v času delovnega razmer-
ja napoten na delo oziroma izvajanje 
storitev v drugo državo članico EU. 
Prav tako se prošnja lahko zavrne, če 
se ugotovi, da obstajajo resni razlogi za 
domnevo, da utegne biti tujec v času 
svojega prebivanja v Sloveniji žrtev
trgovine z ljudmi. 
  
Pomembna novost je tudi ta, da se v 
obdobje za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje všteje tudi čas prebivanja 
tujca v Sloveniji na podlagi potrdila o 
vloženi prošnji za izdajo prvega dovo-
ljenja za začasno prebivanje v Sloveniji, 
torej od dneva, ko tujec vloži prošnjo 
za prvo prebivanje. 
  
Tujci, ki jim je izdan vizum D (vizum za 
dolgoročno bivanje), morajo imeti v 
času prebivanja v Sloveniji prijavljeno 
začasno prebivališče. Na področju vi-

zumov se podrobneje opredeljuje ča-
sovna veljavnost vizuma za dolgoročno 
bivanje, pri čemer poleg zgornje meje 
časovne veljavnosti vizuma D (najdlje 
za eno leto) določa tudi spodnjo mejo 
veljavnosti vizuma D (dalj kot 90 dni). 
Hkrati se dopolnjujejo posamezne ka-
tegorije tujcev, ki se jim vizum D lahko 
izda, in pogoji, ki jih morajo tujci izpol-
njevati. Dodali so se razlogi za zavrni-
tev izdaje in prenehanje vizuma D. 

Marca bomo na upravni enoti pričeli 
izdajati potrdila o prijavi prebivanja za 
državljane držav članic Evropske unije 
in njihove družinske člane ter družin-
ske člane slovenskih državljanov, na 
novem dopolnjenem obrazcu, ki bo 
vseboval poleg dosedanjih podatkov 
(ime in priimek, datum rojstva, držav-
ljanstvo, spol, veljavnost izkaznice, 
vrsta dovoljenja, pristojni organ in da-
tum izdaje) tudi naslov prebivališča tuj-
ca v Sloveniji. 
  
Hkrati bi vas radi seznanili, da se 
določbe, ki se nanašajo na izdajo 
enotnega dovoljenja za prebivanje in 
delo, ki jih bomo izdajali na upravni 
enoti, pričnejo uporabljati 1. septem-
bra 2015. Državljani tretjih držav, ki 
bodo v Slovenijo prišli z namenom 
zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne 
bodo več potrebovali dveh dovoljenj, 
saj bo enotno dovoljenje nadomestilo 
tako dovoljenje za prebivanje kot tudi 
delovno dovoljenje. Izjema od enotne-
ga dovoljenja je le dovoljenje za sezon-
sko delo, in sicer za čas do 90 dni, saj 
v tem primeru državljani tretjih držav 
po novem ne bodo več potrebovali 
dovoljenja za prebivanje oz. enotnega 
dovoljenja. 

 Simona Stanter, načelnica

NOVOStI ZAkONA O tuJCIH

Društvo upokojencev vransko 
vabi upokojenke in upokojence na občni zbor 

v nedeljo, 22. 3. 2015, ob 11. uri v gasilskem domu na vranskem. 
  

Vsi člani društva ste iskreno vabljeni, saj se bomo po uradnem delu poveselili še v prijetnem druženju. 
Vabimo tudi tiste upokojence, ki se nam še niste pridružili, da to storite in da skupaj načrtujemo še 

druge aktivnosti, ki so zanimive za naše člane. 
  

Predsednik DU Vransko, Vlado Rančigaj
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 MINISTRSTVO ZA  MINISTRSTVO ZA 
  OKOLJE IN PROSTOR INFRASTRUKTURO 
 
 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s 
tem  
 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
 

obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante 
in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo–Vodice  

 
I. 

Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca 2015 do 9. aprila 2015:  
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,  
– na spletnih staneh Ministrstva za okolje in prostor na naslovu:  

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/ 
– na sedežih občin: Kidričevo, Majšperk, Makole, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenska Bistrica, Poljčane, Slovenske Konjice, 

Dobrna, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Vojnik, Mestne občine Celje, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče,Tabor, Vransko, Zagorje 
ob Savi, Moravče, Kamnik, Lukovica, Domžale, Mengeš, Komenda in Vodice.  

 
II. 

Javne obravnave bodo potekale:  
– 17. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v sejni sobi dvorca Sternthal, Kopališka ulica 14, Kidričevo, za občini Kidričevo in 

Majšperk; 
– 17. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v veliko sejni dvorani Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, za 

občine Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina; 
– 18. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v sejni sobi občine Slovenska Bistrica, za občine Makole, Poljčane in Slovenska 

Bistrica; 
– 18. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v sejni sobi občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur; 
– 19. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v veliki avli Splošne knjižnice Slovenske Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice; 
– 19. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, za Občino 

Vojnik in Mestno občino Celje; 
– 24. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec za občini Dobrna in Žalec; 
– 24. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22, za občine Polzela, Prebold in Braslovče; 
– 25. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a, Vransko za občini Tabor in 

Vransko; 
– 25. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi; 
– 26. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v Kulturnem domu Janka Kersnika, Stari trg 1, Lukovica, za občini Lukovica in Moravče; 
– 26. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v veliki sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; 
– 31. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v Kulturnem domu Radomlje, Prešernova 43, Radomlje; 
– 31. marca 2015, z začetkom ob 18.30 v sejni sobi Občine Mengeš, 1. nadstropje, Slovenska cesta 30, Mengeš; 
– 2. aprila 2015, z začetkom ob 16.00 v sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda; 
– 2. aprila 2015, z začetkom ob 18.30 v sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice. 

 
 

III. 
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 9. aprila 2015, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer: 
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), 
– po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, 

s pripisom »DPN Kidričevo–Vodice«, 
– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN Kidričevo–Vodice«. 
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli 
stališče, ki bo objavljeno na spletni strani ministrstva za okolje in prostor in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne želijo, 
da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, morajo pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti. 
 
 

Barbara RADOVAN  Danijel LEVIČAR 
V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA 
DIREKTORATA ZA PROSTOR, 
GRADITEV IN STANOVANJA 

 
GENERALNI DIREKTOR 
DIREKTORATA ZA ENERGIJO 
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ROŽIC NE BOM TRGALA, 
DA BI VENČEK SPLETALA 
MIRNO, SVOBODNO, LJUBO, 
PO PLANINCAH NAJ CVETO. 

 
Že tretjič zapovrstjo bo na Vranskem zacvetelo na 
tisoče cvetov, ki nastajajo pod spretnimi prsti  
70 ustvarjalk širom po Sloveniji.  

Da ohranimo to staro ročno ljudsko spretnost in jo 
kot kulturno dediščino poklonimo mlajšim, za vas  
pripravljamo 

3. VSESLOVENSKO RAZSTAVO  
ROŽ IZ PAPIRJA 

21. in 22. marca 2015, od 10. do 18. ure 
v Športni dvorani Vransko. 

 

Odprtje razstave s kulturnim programom bo v soboto 
ob 10. uri.  

Prisrčno vabljeni na ogled, druženje, klepet in prikaz 
izdelovanja rož. 

                ZDRUŽENJE ROžCE 

 

POSLOVILI SO SE

Cecilija Albiani (1929-2015) 
Marko Novak (1942-2015)

JOŽE FELICIJAN - PEPČE
(10. 5. 1923-1. 12. 2014)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi moža, očeta, zeta, dedija in pradedija se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam stali 
ob strani.

Iskrena hvala za darovane sveče, maše in darovanje za cerkev namesto 
cvetja.

Posebna zahvala dr. Centrihovi in patronažni sestri Bogatajevi za 
oskrbo, župniku Jožetu Turineku pa za lep obred in mašo.

Vsi njegovi žalujoči

 
V februarju sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: 
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NAPOVEDNIk DOGODkOV - MAREC 2015

DATUM PRIREDITEv KRAJ ORGANIZATOR
3. 3. 2015

10.30 LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOvANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

3. 3. 2015
18.00

ZNIŽAJMO vISOK KRvNI TLAK NA NARAvEN NAČIN
Predavanje Rozalije Ciglar Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 3. 2015
19.30

S PESMIJO PO KOROšKI
Glasbeno-igrana predstava za abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

7. 3. 2015
5.00 ENODNEvNI SMUČARSKI IZLET v KATSCHBERG parkirišče pri Športni dvorani 

Vransko
ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 238 749)

7. 3. 2015
16.00

vRANI vRANSKO: RUšE
Košarka Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

7. 3. 2015 
18.00

CALIFORNIA DREAMING
Potopisno predavanje Renate Ukman Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 3. 2015
9.00-12.30

vRANI vRANSKO : DKš ROGAšKA SLATINA
DKš ROGAšKA SLATINA : HALOZE

vRANI vRANSKO : HALOZE
Košarka U 11

Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 
(031 475 072)

12. 3. 2015 
7.00

Sv. MAšA ZA GREGORJA SKORJO IN UDELEŽENCE 
vSTAJE LETA 1635 cerkev sv. Mihaela Župnija Vransko

(03 572 51 01)

14. 3. 2015
10.00

KRAvICA IN KISLICA
Otroški abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

14. 3. 2015
19.00

TOKRAT RES REPUBLIKA!
Abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

14. 3. 2015
19.00

vRANI vRANSKO: JELšA šMARJE
Košarka Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

15. 3. 2015
10.00

vRANI vRANSKO : DRAvOGRAD KOROšKA
Košarka U 15 Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

17. 3. 2015
18.00 PRAvLJIČNA URA S POUSTvARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21.-22. 3. 2015
10.00-18.00 3. vSESLOvENSKA RAZSTAvA ROŽ IZ PAPIRJA Športna dvorana Vransko Združenje ROžCE

(041 640 405)

21. 3. 2015 
19.30

DEKLIšČINA
Gledališki abonma in izven Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

22. 3. 2015
11.00 OBČNI ZBOR DRUšTvA UPOKOJENCEv vRANSKO Gasilski dom Vransko Društvo upokojencev Vransko 

(041 815 211)

28. 3. 2015
10.00-15.00 AvTOMOBILSKI SPA ZA ČLANICE AMZS AMZS Center varne vožnje Avto-moto zveza Slovenije

(080 26 36)

29. 3. 2015 
10.00

vRANI vRANSKO : BORUT BESEDIĆ – ČIRO
Košarka U 15 Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko 

(031 475 072)

sreda, 4. 3. 2015, ob 19. uri
KAKO VARUJEMO IN KREPIMO SVOJE 
ZDRAVJE, predavanje Marjana Videnška
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)

sobota, 14. 3. 2015, od 9. do 12. ure
KOMPOST, KOLOBAR, PLEVEL
IN ŠKODLJIVCI, predavanje Majde Temnik
(prispevek  za člane 5,00, za ostale 10,00 EUR)
društveni prostor v Domu krajanov Tabor
(Ajda Štajerska, 031 328 990)

sreda, 18. 3. 2015, ob 17. uri
PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU
Dom krajanov Tabor
(POŠ Tabor, 03 703 21 80)

torek, 24. 3. 2015, ob 19.30
KOŠARKARSKA TEKMA STARI : MLADI
Dom krajanov Tabor
(Športno društvo Partizan Tabor, 
031 895 542)

četrtek, 26. 3. 2015, ob 16. uri
PRIDELOVANJE, UPORABNOST 
IN ODKUP INDUSTRIJSKE KONOPLJE 
sejna soba Občine Tabor
(M. Klemen Cokan – KGZ CE in 
T. Sušnik – Hannah biz)

petek, 27. 3. 2015, ob 19. uri
ALI NI ZANIMIVO, DA NAS VEČINA VE, DA 
JE STRAH PRAZEN, OKOLI NJEGA PA NIČ NI, 
PA NAS JE VSEENO STRAH, 
predavanje Urške Vrhovnik
sejna soba Občine Tabor
(Renato Grobelnik, 070 894 377)

sobota, 28. 3. 2015, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
parkirišče župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)
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