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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

Zgodilo se je ... stran 3

ZKTŠ - kultura / šport  stran 7

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor stran 9

Knjižnična stran stran 13

Iz življenja društev stran 14

Ne spreglejte stran 16

Napovednik stran 23

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

UREDNIšTvO
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ZGODILO SE JE ...

Pisatelj Viktor Lipež se je rodil 16. mar-
ca 1835 na Vranskem št. 11 očetu Jako-
bu, posestniku, in materi Tereziji, roj. 
Gaberšek. Po osnovni šoli na Vranskem 
je leta 1853 z odliko maturiral na celjski 

gimnaziji. Na  gimnaziji je bil urednik 
dijaškega lista "Slavija". Za slovansko 
idejo ga je navdušil J. Francelj, učitelj 
slovenščine na celjski gimnaziji. Obja-
vljal je tudi svoje dramatizirane epske 
pesnitve (balada Materska ljubezen, 
sonet Življenje, za šolske potrebe 
Njemačka vježbenica I-III). 

Kasneje je na dunajski univerzi študiral 
zgodovino, zemljepis, nemščino. Po 
študiju je bil 1858-1860 suplent (profe-
sor pripravnik) v Mariboru, a je moral 
zaradi narodnega mišljenja zapustiti 
službo in je bil dve leti privatni učitelj. 
Od 1863 do 1877 je bil zaposlen na ve-
liki realki v Zagrebu. Januarja 1878 je 
postal ravnatelj na veliki realki v Ra-
kovcu. Avgusta 1892 se je upokojil in 
se z družino preselil na Vransko (pov-
zeto po Janku Šlebingerju, Slovenski 
biografski leksikon). 

Viktor Lipež se je 12. februarja 1865 
na Vranskem poročil s Karolino Ka-
jetano Marijo Mancheim iz Gradca. 
Rodila sta se jima Oto (1867-1903) in 
Karolina (1880-1943). Karolina se je 
leta 1916 poročila z Mihaelom Luk-
manom, banovinskim cestnim nad-
zornikom iz Tabora. Rodila sta se jima 
Franc (1920-1944), ki so ga med vojno 
ustrelili Nemci, in  Angela (1923-1950), 
ki je prevzela posestvo. Imela je izven-
zakonsko hčer Jerico in se je po vojni 
poročila z Ignacem Ropasom s Trojan, 
znanim vranskim fotografom, ki se je 
v povojnih letih prevažal s Fiatovim 
topolinom. 

Viktor Lipež je umrl 27. maja 1902 in je 
na Vranskem tudi pokopan. 

Emilijan Brišnik 

PRED 180 LETI SE JE NA VRANSKEM RODIL VIKTOR LIPEŽ

Udeleženci spomladanske čistilne 
akcije v občini Vransko, ki je bila v 
soboto, 11. aprila, so ob čiščenju oko-
lice lokalnih cest, javnih poti in os-
talih javnih površin z zadovoljstvom 
ugotavljali, da njihov vsakoletni trud 

le prinaša sadove, saj je v okolje od-
vrženih odpadkov vsako leto manj. 
Kljub temu so pobrali približno 20 m3 
raznovrstnih odpadkov. 

Vse udeležence letošnje akcije, ki je 
tradicionalno potekala v soorganizaci-
ji Občine Vransko ter društev v občini, 
velja še posebej pohvaliti, saj jih od 
prizadevanja za čistejše okolje ni od-
vrnil niti močan veter. Ob koncu akcije 
je zato še posebej prijala malica v zna-
nem vranskem gostišču. 

Na svidenje spet prihodnje leto!

VSakO LEtO maNJ ODpaDkOV IN NEODGOVOrNIh pOSamEZNIkOV

Pod tem naslovom je v organizaciji žalske območne 
izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti v dvorani Doma II. slovenskega tabora poteka-
la območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov 

osnovnih šol iz vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline. 

Zaradi velikega števila zborov in nastopajočih so letos že 
tretje leto zapored pripravili revijo v dveh delih. Skupno se 
je predstavilo 18 otroških in mladinskih zborov s 780 pev-
kami in pevci. Iz OŠ Vransko-Tabor so nastopili trije zbori, in 
sicer mlajši otroški, otroški in mladinski pevski zbor. 

Uvodoma je zbrane pozdravil vodja žalske območne 
izpostave Marko Repnik, ki je poudaril, da se za podmladek 
zborovskega petja glede na število zborov in nastopajočih 
ni treba bati. Nastope je ocenjevala Danica Pirečnik iz Ve-
lenja, ki je povedala, da je zadovoljna s kakovostjo pred-
stavljenih zborov in z njeno številčnostjo. 

Na sliki: Med nastopom mlajšega Otroškega pevskega zbo-
ra OŠ Vransko-Tabor, ki ga vodi Vanja Govek. 

T. Tavčar

pOZDraV pOmLaDI
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ZGODILO SE JE

V GOStE JE prIšLa pOmLaDNa VILa
Na marčevski pravljični uri nas je v Občin-
ski knjižnici Vransko obiskala Pomladna 
vila. V deželo je pripeljala pomlad in se 
na kratko oglasila tudi pri naših najmlaj-
ših bralcih. In ker rada pripoveduje, je z 
nami podelila zgodbo o radovednem 
Valentinu. Ker se ji je mudilo naprej po 
naših poljanah, smo si za spomin izdela-
li svojo pomladno vilo. Hvala ti, vila, za 
obisk in drugo leto zopet na svidenje!

VELIKONOČNA STOJNICA
Folklorno društvo Vransko je na ve-
likonočno soboto v trgu Vransko 
pripravilo velikonočno stojnico.

Po blagoslovu v župnijski cerkvi, kamor 
so velikonočne dobrote prinesle članice 
in člani Folklornega društva Vransko v 
jerbasih na glavah, tako kot včasih, so 
se vrnili nazaj na stojnico, kjer so pova-
bili na pokušino velikonočnih dobrot. Na 
stojnici je bila postavljena na ogled zbir-
ka unikatnih velikonočnih pirhov, ki jih je 
izdelal Vlado Rančigaj. 

T. Tavčar

Utrinek dogajanja na velikonočni stojnici.

Člani in članice Folklornega društva Vransko so velikonočne dobrote prinesli v velikem številu.

aVtOmOBILSkI Spa Na VraNSkEm: pONOVNO uSpEšNO!
Zadnja sobota v marcu je bila v AMZS 
Centru varne vožnje na vranskem 
posvečena članicam AMZS. Odlično 
priložnost za brezplačen preizkus naj-
sodobnejšega poligona v Sloveniji je 
tudi letos izkoristilo preko 300 pred-
stavnic nežnejšega spola. Z željo, da bi 
se jih čim več preizkusilo z izzivi vožn-
je, so jim omogočili vožnjo na poli-
gonu, kjer so v nadzorovanem okolju 
spoznale nevarnosti, s katerimi se lahko 
srečajo v prometu. Poskrbeli so tudi za 
sprostitev, razvajanje in varstvo otrok. 

O vrednotah, ne le v prometu, ampak 
v življenju nasploh, so spregovorile 
gostje okrogle mize, ki jo je povezoval 
Robert Štaba, generalni sekretar Av-

to-moto zveze Slovenije. Gostje so bile: 
Alja Viryent, oblikovalka čevljev; Lucija 
Živa Sajevec, direktorica AMZS d. d.; 
Mojca Senčar, predsednica slovenskega 
združenja Europa Donna, Saša Prapro-
tnik, donedavna direktorica spletnega 
oglasnika bolha.com, ter Viktorija Po-
točnik, direktorica Pionirskega doma in 
nekdanja ljubljanska županja. 

Avtomobilski SPA je dogodek, namen-
jen osveščanju o prometni varnosti 
članic AMZS in njihovem razvajanju. 
V sproščenem vzdušju se lahko preiz-
kusijo v vožnji po poligonu, prisluhnejo 
strokovnjakom s področja prometne 
varnosti in se pustijo razvajati. Dogo-
dek je letos povezoval David Urankar, 

za drzno akrobatsko predstavo pa sta 
poskrbela Filip in Blaž, F&B Acrobatics, 
ki sta postala prepoznavna po nastopu 
v oddaji Slovenija ima talent. 

Za dinamično dogajanje na poligonu 
so poskrbeli inštruktorji AMZS Centra 
varne vožnje, poznavalci mode in lepo-
te za lepotno razvajanje, poskrbljeno 
pa je bilo tudi za najmlajše. Udeleženke 
so se lahko mirno sprostile, saj je bil or-
ganiziran tudi Otroški prometni kotiček. 
Otroci so se s pomočjo varušk spoznali 
s prometom na svoj način, na otroškem 
poligonu pa so se lahko zapeljali z elek-
tričnimi avtomobilčki in Trial motocikli.

T. T.
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ZGODILO SE JE ...

Da je Dolen(je)c z Gorenjske na Štajer-
skem, pravi sam v hecu. Da razjasnimo: 
piše se Dolenc, po rodu Gorenjec, od 
konca osnovne šole pa živi na Štajer-
skem, natančneje v Prekopi. Skratka, 
če poenostavimo: Slovenec. V tokrat-
nem intervjuju se predstavlja Uroš Do-
lenc, diplomant Višje kmetijske šole v 
Šentjurju. Predlogu za predstavitev v 
Občinskem informatorju smo se odzva-
li, ker je v diplomskem delu predstavil 
predelavo traktorja, ki ga poganja ra-
bljeno rastlinsko olje (iz friteze). Na-
loga je požela veliko zanimanja, ker je 
vsa dela, razen električnih, opravil sam. 
Povedal je tudi, kako se počuti na Šta-
jerskem in kako poteka delo na njihovi 
turistični kmetiji.

Kako je potekalo tvoje šolanje? 

Po končani osnovni šoli sem se vpisal 
na Srednjo poklicno in strokovno šolo 
v sklopu Šolskega centra Šentjur, in 
sicer smer kmetijsko podjetniški teh-
nik. Zaključil sem jo leta 2011, nato sem 
se vpisal na višješolski študijski pro-
gram, smer upravljanje podeželja in 
krajine. Diplomiral sem februarja letos 
in sem inženir kmetijstva in krajine. 

Od kod ideja za temo diplomske na-
loge? 

Že v prvem letniku smo začeli razmiš-
ljati o temah zaključne naloge. Mi ima-
mo majhno kmetijo, veliko 3 ha. Takoj 
mi je bilo jasno, da ni smiselno iskati 
teme v poljedelstvu, kot so jo sošolci, 
ki so prihajali s kmetij, velikih 20 ha ali 
več, ki so imeli možnosti posejati koru-
zo ali druge kulture na 10 ali več ha, da 
so lahko opazovali parametre, ki so jih 
želeli predstaviti v nalogi. Ko sem en-
krat na spletu zasledil, kako so štu-
denti strojništva predelali starega gol-
fa, da ga je poganjalo rabljeno olje, se 
mi je porodila ideja, zakaj ne bi tega 

naredil pri traktorju. Strojništvo me 
je že od nekdaj zanimalo, saj sem bolj 
tehnični človek. 

Zakaj uporaba rabljenega rastlinske-
ga olja? 

Izvedel sem, da na Kmetijskem inštitu-
tu Slovenije že imajo traktor, ki ga po-
ganja sveže stisnjeno rastlinsko olje, 
kot ga kupimo v trgovini in je biogori-
vo. Izdelali so sistem, kako uporabljati 
olje v traktorju kot gorivo. Takoj mi je 
bilo jasno, da doma ne morem pride-
lati dovolj oljne ogrščice, iz katere bi 
pridobival olje, ki bi ga uporabil kot 
gorivo. Ko sem se poglobil v prido-
bivanje informacij, se mi je porodila 
ideja o rabljenem rastlinskem olju. 
Naslednja ovira, na katero sem nale-
tel, je bil zakon, ki gostinskim lokalom, 
šolam in drugim velikim porabnikom 
prepoveduje, da bi ga brez nadzora 
izročali posameznikom. Z njim mora-
jo pravilno ravnati, saj se uvršča med 
nevarne odpadke. Pri nadaljnjem raz-
mišljanju pa sem si rekel: »Hudiča, 
gospodinjstev pa nihče ne nadzira.« 
Po uporabi ga zavržejo v obtok ali na 
kompost, nihče pa ne pomisli, kako je 
obremenilno za okolje. Odločil sem 
se, da združim različna znanja v meni 
koristno stvar. 

Šel sem si pogledat traktor na kmetij-
ski inštitut, Tone Godeša je bil zelo vol-
jan deliti znanje, povedal mi je, kako 
mora zadeva delovati. Olje se sicer 
lahko uporablja kot gorivo za dizel 
motorje. Veliko ljudi je to že prakticira-
lo, vendar je po nekaj mesecih ali letih 
prišlo do okvar na motorju, ker ni bilo 
olje pravilno obdelano in podobno. 
Že v prvem letniku sem pri prijateljih, 
sosedih, sokrajanih začel zbirati olje, 
čeprav smo s pisanjem diplome začeli 
šele v drugem letniku. Liter na liter, pa 
se nabere. 

Starost olja nima nobenega vpliva? 

Ne, pomembno je, da je res samo ras-
tlinsko olje, da ni zraven maščob žival-
skega izvora. Te se strdijo in to mi ne 
bi koristilo. 

Zakaj pa je traktor sploh potrebno 
predelati? 

Samo olje je zelo gosto, dizel motor 
pa deluje tako, da gre gorivo pod ve-
likim pritiskom skozi vbrizgalne šobe, 
ki imajo luknjice, skozi katere se gori-
vo razprši v meglico. To so zelo majh-
ne kapljice, ki se segrejejo in vnamejo. 
Olje pa je gosto in se skozi vbrizgalne 

šobe ne razprši dovolj, naredijo se 
kapljice, ki so prevelike za izgorevan-
je in meglica olja ne izgori popolno-
ma. Posledica tega je, da se bolj kadi, 
neizgorelo olje pa steče po batih in 
se meša z motornim oljem, kar pa ni 
dobro. Na inštitutu so olje, preden je 
vstopilo v motor, zagreli. Ko ga v pon-
vi segreješ, postane tekoče. Takšno je 
bolj viskozno, bolje se razprši v meg-
lico in popolneje izgori. Zbrano olje 
sem dobro precedil in ga shranil v 
150-litrski sod. Navidezno čisto olje je 
imelo po štirih mesecih ogromno finih 
usedlin in te se nabirajo v motorju, če 
olje temeljito ne prečistimo pred upo-
rabo. Po štirih mesecih sem olje odlil, 
usedline pa recikliral v zbirnem centru 
v Čepljah. 

Kaj je bilo potrebno predelati? 

Najprej je bilo potrebno namestiti do-
datni tank za rabljeno rastlinsko olje, 
izdelal sem tudi grelno enoto, ki olje 
segreva. Zvariti je bilo potrebno  no-
silce za vse komponente. Napeljavo za 
gorivo sem napeljal sam, edino elek-
triko sem prepustil strokovnjaku. 

Kako sedaj deluje traktor? 

Deluje po sistemu dveh rezervoar-
jev, enega ima za dizel, enega za olje. 
Traktor zaženemo na dizel. Ko se 
motor segreje na delovno tempera-
turo, vklopim temperaturni regulator 
(računalnik), ta vklopi grelno enoto, v 
kateri se olje segreva do 100 °C. Ko je 
olje dovolj vroče, računalnik pošlje sig-
nal 6-potnemu elektromagnetnemu 
ventilu, ki preklopi z dizla na olje. 
Vroče olje vstopi v motor, kjer popol-
noma izgori, enako kot dizel. Res da 
je dim bolj bel in vonj je drugačen, 
vendar sama uporaba olja ni proble-
matična. Na kmetijskem inštitutu so 
mi povedali, da je celo boljše kot dizel, 
ker dodatno podmaže motor. Delo s 
traktorjem opravljam na oljni pogon. 
Ko delo končujem, preklopim nazaj na 
dizel, zato da se pipca za olje zapre in 
da pride v sistem ponovno dizel, da je 
naslednjič zagon traktorja lažji. Če bi 
olje ostalo v motorju, bi se ohladilo, 
postalo gostejše in  vžig motorja bi bil 
težji. 

Kakšna je poraba olja? 

Poraba je podobna dizlu, malo se poz-
na samo pri konjskih močeh traktorja. 
Moj traktor ima 40 konjskih moči. Na 
kmetijskem inštitutu so izračunali, 
da pri pogonu na čisto rastlinsko olje 
izgubi traktor 4-5 konjskih moči, kar se 

»DOLEN(JE)C Z GORENJSKE NA ŠTAJERSKEM«
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pozna pri velikih obremenitvah trak-
torja, pri manjših ne. 

Je takšna predelava možna pri vseh 
traktorjih? 

Te predelave so priporočljive za starej-
še modele traktorjev, ker imajo novej-
ši že elektronski vbrizg goriva in vse 
nadzoruje računalnik. Lahko pa kupi-
mo nov traktor, ki ima motor prilago-
jen uporabi biodizla in rastlinskega 
olja (biogoriva). 

Koliko časa si potreboval za samo 
predelavo? 

Za samo predelavo – varjenje, barvan-
je, montažo … sem potreboval štiri-
najst dni. Moram povedati, da sem vsa 
mehanska dela opravil sam, električna 
pa sem prepustil elektrikarju. 

Diplomsko delo je poželo odobravan-
je tudi pri profesorjih. Zakaj? 

Projekt je bil pohvaljen, ker sem upo-
rabil neizkoriščen vir energije. Olje, ki 
bi končalo v odtokih ali na kompostih, 
je bilo porabljeno v koristne namene. 

Sedaj ko sva diplomsko delo podrob-
no predstavila, predlagam, da poveš 
še nekaj o sebi in vaši turistični kmeti-
ji. Po rodu si Gorenjec, od kod, kdaj in 
zakaj je vaša družina prišla v Prekopo? 

Prihajamo iz Prešernovih krajev, iz vasi 
Smokuč pri Vrbi. Iz občine Žirovnica. S 
staršema in dvema bratoma smo priš-
li leta 2007, ko sem končal osnovno 
šolo. 

Oče se je že na Gorenjskem ukvarjal s 
konjerejo, saj so bili konji na kmetiji že 
od nekdaj. Za islandske konje se je oče 
odločil načrtno, ker imajo dolgo živ-
ljenjsko dobo (najdaljša znana do sedaj 
je 56 let), so nezahtevni glede krme, 
pozimi so zunaj (imajo dolgo dlako, 
ki jim spomladi odpade), so mirni in 
manjše rasti, primerni za otroke in in-
valide. Oče je z Danske leta 1995 uvozil 
brejo rodovniško islandsko kobilo. Bil 
je med prvimi v Sloveniji. Nato smo jo 
vodili k žrebcem in povečevali čredo. 

Preselili smo se zato, ker je oče želel 
razširiti turistično dejavnost, a ni bilo 
posluha občine. Veseli smo, da so tu 
odprti ljudje, ki so nas dobro sprejeli. 
Naša reja konjev je res naravna, ker so 
konji  vedno zunaj in uživajo na paši. 

Na Gorenjskem je veliko hribov, jih 
kaj pogrešaš? 

Ne, nikoli nisem posebno rad zahajal 
v hribe. Če že, sem vedno raje hodil 
navzdol. 

Kaj počneš? 

Trenutno delam v Odelu Prebold. Rad 
bi se zaposlil v kmetijski stroki, a zaradi 
politike zaposlovanja, ki je znana, sem 
bil v vseh kmetijskih inštitucijah zavr-
njen. Povsod sem dobil odgovor, da 
ne smejo zaposlovati, čeprav bi potre-
bovali nov mlad kader. Rad priskočim 
na pomoč drugim, tako z rokami kot s 
traktorjem, saj vozim na rabljeno olje 
in  res skoraj nimam stroškov. Odprt 
sem tudi za pridobivanje novega znan-
ja, prav tako zelo rad delim znanje na-
prej. 

Razmišljaš o nadaljnjem študiju?  

O tem sem že razmišljal. Zanimam se 
za izobraževanje od doma, če to ne bo 
mogoče, se bom moral pač voziti na 
fakulteto. 

Si rad hodil v šolo, kateri predmeti so 
ti bili všeč? 

Zelo rad sem imel strokovne pred-
mete, tudi s splošnimi predmeti nisem 
imel težav, trudil pa se tudi nisem več, 
kot je bilo nujno potrebno. Rad sem 
imel prakso in šport. Nisem pa maral 
branja, to mi je bilo v šoli prava muka. 
A človek se očitno spremeni. Lah-
ko povem, da sem si prejšnji mesec 
prvič kupil knjigo in jo tudi v enem 
dnevu prebral. Bila je knjiga o čmr-
ljih. Zelo zanimiva in poučna. Čmrlji so 
ogrožena vrsta živali in  zelo pomem-
bni pri opraševanju poljščin, čeprav to 
zanemarjamo in mislimo, da vse delo 
opravijo čebele. Živijo v luknjah miši 
in drugih živali, z intenzivnim kmetijst-
vom pa uničujemo njihove »domove«. 
Zato sem postavil tudi »čmrljak«, da 
jim pomagam in da jih ohranimo. 

Kako deluje vaš KK Islander vransko? 

Baziramo na enodnevnem  izletniškem 
turizmu. Naši gostje so predvsem 
jahači začetniki, otroci in družine, ki 
pridejo uživat in se sprostit v naravi. 
Nudimo terensko jahanje in počitniške 
tabore. Poleg jahanja jim želimo v pri-
hodnosti ponuditi tudi nakup domače, 

sonaravno pridelane zelenjave, kate-
ro si bodo lahko obiskovalci  nabrali 
sami. Zanima me kakovost in ekološka 
pridelava. 

Na vašem dvorišču se sprehaja tudi 
zanimiva psička. Pred kratkim ste 
oglaševali, da oddate leglo. 

To je psička pasme škotski mejni ovčar 
(border collie). To so družinski psi, 
primerni za ranč, imajo veliko energi-
je in so zelo inteligentni ter družabni. 
Psica je tudi šolana. Vsi mladiči so že 
pri novih lastnikih. 

Kako si razdelite delo na kmetiji? 

Zelo si pomagamo, oče organizira 
delo, res pa je, da tudi to vse bolj 
prepušča meni. Ker ima največ iz-
kušenj s konji, je to njegovo področje, 
jaz pa se posvečam pridelavi hrane, 
strojem in razvoju kmetije. Kadar ima-
mo goste, ki pridejo jahat, jih sprem-
ljava oba. Ko je potrebno, vsi delamo 
vse. Zagovarjam to, da delo oprav-
ljamo skupaj. Ko končamo, se lotimo 
drugega. Vsako leto gojimo več zelen-
jave, sami pridelujemo krmo za konje, 
kupili smo tudi nekaj gozda. 

Kakšni so načrti za prihodnost? 

Prihodnost vidim v sonaravnem kmetij-
stvu in turizmu. V načrtu imamo širi-
tev kmetije in postavitev rastlinjaka. 
Letos bi se radi udeležili tekmovanja 
za največjo bučo velikanko v Mozirju. 
Imam vrhunsko seme lanske zmago-
valke in upam na uspeh, potrebujem 
le lepo vreme in malo sreče. 

Kako preživljaš prosti čas? 

Uživam v delu na kmetiji in meni je 
kmetijstvo hobi. Uživam v naravi. 

Pri iskanju podatkov o tebi na svetov-
nem spletu skoraj ni zadetkov. Le 
profil na socialnem omrežju, kjer pa 
si redko aktiven. Skoraj nenavadno za 
fanta tvoje starosti. 

Res je, raje živim resnično življenje kot 
virtualno. 

 Tanja Goropevšek

ZGODILO SE JE
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Gasilski muzej se je dolga leta 
nahajal na Vranskem, od maja 

leta 2015 je prestavljen v gasilski 
dom v Prekopi.

V okviru praznovanja 
občinskega praznika 

vas vabimo na
DAN ODPRTIH vRAT 

GASILSKEGA MUZEJA

v petek, 22. 5. 2015, 
od 11. do 15. ure.

Vstop prost. 
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V soboto, 11. 4. 2015, smo odšli učen-
ci prostovoljci iz 5. a in b-razreda na 
4. mTVfest v Bogojino. Za ta festival 
smo izdelali turistični videospot z 
naslovom SPREHODI SE Z MENOJ 
PO vRANSKEM, s katerim smo 
sodelovali v konkurenci osnovnih in 
srednjih šol. 

Ob pol devetih zjutraj nas je čakal 
kombi, s katerim smo se zelo dolgo 
vozili, da nam je bilo že kar malo dolg-
čas, zato smo si med potjo pripove-
dovali različne skrivnosti. 

Ko smo prispeli, smo nekaj časa 
preživeli na igralih  pri Osnovni šoli 
Bogojina, ki je bila naš gostitelj. 
Nato so nam postregli s kul malico 
– sirovo štručko in jagodnim sokom. 

Po kratkem pozdravu ge. ravnatel-
jice smo si šli ogledat znamenito 
Plečnikovo cerkev  v Bogojini. Naj-
bolj zanimivo v tej cerkvi je, da 
jo krasi veliko izvirno poslikanih 
lončarskih krožnikov in loncev, saj 
je pokrajina poznana po lončarstvu. 

Nato smo v kulturnem domu v Bo-
gojini  prisluhnili odličnemu or-
kestru, ki ga je vodila Valerija Somen, 
ter si ogledali  vse videospote, ki so 
bili izbrani izmed prispelih na na-
tečaj. Med njimi je bil tudi naš. 

Medtem ko je komisija izbirala na-
grajence, smo se mi kopali v Termah 
3000, kjer smo se najprej odlično na-
jedli, potem pa zaplavali kot ribice 
in se zabavali na toboganih. Kopali 

smo se tudi v nafti, kar je bila zelo 
zanimiva izkušnja. 

Po kopanju smo se odpravili v ho-
tel Ajda, kjer so podelili nagrade za 
prva tri mesta. Nismo bili preveč 
žalostni, ker nismo prejeli nagrade, 
saj smo bili na festivalu prvič, bili pa 
smo veseli, saj smo veliko videli in 
se odlično zabavali. Za slovo so nam 
spet zaigrali na godala. 

Pot domov je bila še bolj zabavna, 
saj smo se šli zelo zanimive igre. 
Obenem  pa smo  se pogovarjali o 
doživetjih in si zaželeli, da bi drugo 
leto spet sodelovali na tem zanimi-
vem festivalu. 

Lucija Klemen, 5. b

PROSTOVOLJCI OŠ VRANSKO NA  4. MTVFEST V BOGOJINI

Se sploh zavedamo, v kakšnem ču-
dovitem kraju živimo? Mi v oddelku 
2-3 se tega zelo dobro zavedamo. 
Vsako lepo vreme nas takoj zvabi na 
daljši izlet, kjer lahko v popolnosti 
doživljamo naravo, raziskujemo in 
uživamo. Našli in raziskali smo že 
ogromno kotičkov na Vranskem. 
Čeprav so to otroci 1. starostnega 
obdobja, so zelo spretni, gibčni in 
nasmejani planinci. Otroci si v nara-

vi krepijo znanja in spretnosti z vseh 
področij kurikuluma (narave, giba-
nja, matematike, družbe, jezika, 
umetnosti). Otroci pa hkrati razvi-
jajo tudi svoje individualne sposob-
nosti, sodelovanje v skupini, ustvar-
jalnost ter pozitivno naravnanost 
do okolja in prijateljev. Raziskovali 
smo in raziskovali bomo še naprej. 

Branka Kramar in Mateja Pečovnik

LEpOtE VraNSkEGa

V oddelku 2-3 let smo se igrali z vodo. Malo je stvari, 
ki bi otroke pritegnile bolj kot igra z vodo. Otroci so 
navdušeni prehajali od ene dejavnosti k drugi ter ko-
maj čakali, kaj vse bomo še počeli. V igralnico smo 
si vsak dan prinesli veliko vode: malo smo prelivali, 
nalivali, zlivali; v vodo smo kapljali jedilne barve, jih 
poimenovali in nato tekmovali v pihanju mehur-
čkov. S poskusi in z raziskovanjem smo ugotavljali, 

kaj plava in kaj potone. Prinesli smo različne snovi, npr. sol, sladkor, sladkor v koc-
kah, malinovec, limono ter jih okušali in ugibali, kaj je to. Snovi smo nato zmešali še z 
vodo ter jih ponovno okušali. Otroci se spoznajo na to, kaj je dobro, saj so takoj spili 
malinovec, voda s soljo pa je ostala nedotaknjena. Izvedli smo tudi mini vulkane z 
vodo, kisom in sodo bikarbono ter vulkan s kokakolo in z mint bonboni. Za zaključek 
pa smo poiskali še velike luže ter uživali v tekanju in skakanju po njih. 

Branka Kramar in Mateja Pečovnik

IGra Z VODO
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V zadnjem tednu je v avli šole dobila 
prostor prav posebna omara, ki je vi-
deti kot hišica iz kakšne pravljice. Po-
slikana je s pisanimi barvami, okraše-
na z majhnimi okni ter rdečo streho. 

Gotovo se vsi sprašujete, čemu ta 
omara služi. 

Omari smo dali ime Izmenjevalnica, 
saj je namenjena izmenjevanju stvari. 
Je kotiček, kamor lahko prinesemo 
kakšen predmet, igračo, knjigo ali 
družabno igro, ki je ne potrebujemo 
več, odnesemo pa nek drug predmet, 
ki bi ga potrebovali ali nam je samo 
všeč. 

Vsak, ki bo v izmenjevalnico prinesel 
kakšen predmet, bo lahko odnesel 
en drug predmet. Če predmeta ne 
bo prinesel, tudi ne bo mogel odnesti 
drugega predmeta. 

Ideja za izmenjevalnico stvari je nas-
tala med prostovoljci in njihovimi 
mentorji. To idejo smo na 6. Dnevu za 
spremembe, 28. marca, uresničili in 
prej staro omaro spremenili v pravo 
pašo za oči. 

Izmenjevalnica bo odprta po urniku, ki 
smo ga določili prostovoljci. Tako bo 
izmenjevanica odprta vsako sredo 6. 
šolsko uro in vsak petek 0. uro. Z obra-
tovanjem izmenjevalnice bomo pričeli 
v prihodnjem tednu. 

Vabljeni vsi, ki imate doma stvari in jih 
ne potrebujete več, da jih zamenjate s 
kakšnim drugim predmetom v izmen-
jevalnici. 

Vabijo prostovoljci in njihove men-
torice Sanja Marn, Mirjana Kelavić in 
Katja Završnik.

IZMENJEVALNICA STVARI

Tretješolci smo imeli v preteklem 
tednu plavalni tečaj. Zbrali smo nekaj 
zapisov otrok o poteku plavalnega 
tečaja in fotografij, ki dopolnjujejo 
zapise.

Od 23. do 27. 3. 2015 smo imeli plavalni 
tečaj. Imeli smo ga v bazenu Golovec 
v Celju. Sodelovali smo učenci 3. razre-
dov in plavalni učitelji iz Plavalnega 
kluba Neptunček. 

Prvi dan smo imeli testiranje in smo se 
učili kravl. Drugi dan smo se učili žabi-
co in skakali v vodo. Tretji dan smo se 
naučili hrbtno plavati. Četrti dan smo 
ponovili vse in se naučili še mrtvaka.  
Plavalni tečaj smo imeli zato, da bi 
se naučili plavati. Sam sem se naučil 
kravl, hrbtno plavanje in mrtvaka. 

Na plavalnem tečaju mi je bilo všeč, da 
sem se naučil plavati kravl tako dobro, 
da sem dobil zlatega delfinčka in sem 
izpopolnil svoje plavanje. Rad bi še šel 
na plavalni tečaj. 

Martin Žilnik, 3. b 

Prvi dan smo imeli testiranje in se učili 
kravl, drugi dan smo utrjevali žabico, 
tretji dan je bilo na vrsti hrbtno plavan-
je, četrti dan smo vse skupaj ponovili 
in učitelji so nas ocenjevali. Peti dan 
smo bili dokončno ocenjeni in ime-
li smo predstavo pred starši. Plavalni 
tečaj smo imeli zato, da smo eni utrdili 
tehniko plavanja, drugi pa so se naučili 
plavati. 

Na plavalnem tečaju mi je bilo fino, 
všeč mi je bilo, ker sem se še bolj 
naučila plavati. Sedaj znam kravl, ki ga 
prej nisem znala. Na plavalni tečaj bi 
še z veseljem šla. 

Zoja Šoštar, 3. b 

Plavati smo se učili v bazenu Golovec. 
Skupaj smo bili taborski in vranski tre-
tješolci. 

Prvi dan smo imeli testiranje in se uči-
li kravl, drugi dan smo se učili žabico, 
tretji dan hrbtno plavanje, četrti dan 
smo vse skupaj ponovili in nekateri 
smo že dobili ocene. Peti dan smo po-
kazali staršem, kar smo se naučili, do-
bili smo tudi diplome. 

Na plavalnem tečaju sem se naučila 
kravl in hrbtno plavanje. Imela sem 
se lepo. Všeč mi je bilo, ker sem bila 
v skupini s svojimi prijateljicami, ker 
sem se še boljše naučila plavati. 

Nika Gosak, 3. b 

Ob deveti uri so prišli učitelji, ki so nas 
učili. Vsak dan smo se potem malo 
igrali, po igri pa smo začeli delati v 

skupinah. Bil sem v skupini dobrih 
plavalcev, zato je bilo kar težko. Učili 
smo se hrbtno plavati, kravl, žabico in 
tudi mrtvaka. Po prvih dveh urah smo 
imeli malico. Po malici smo imeli še 
eno uro plavanja v svojih skupinah. 

Na plavalnem tečaju sem se naučil 
skakati v vodo na glavo. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo skaka-
li v vodo iz štartnih blokov na glavo. 
Všeč mi je bilo plavanje v globokem 
bazenu. Plavalni tečaj bi še ponovil, 
ker rad plavam. 

Lan Aleksander Dobnik, 3. b 

  

V ponedeljek, 23. 3. 2015, se je začel 
plavalni tečaj. Plavalni tečaj smo ime-
li v bazenu Golovec v Celju. Učitelji so 
nas od 9.00 do 12.00 prepustili pla-
valnim vaditeljem.  Vaditelji so najprej 
preverili naše plavalno znanje. 

V ponedeljek so nas razdelili v skupine. 
Jaz sem ostala v majhnem bazenu. 
Nato smo imeli vaje za ogrevanje. Za-
tem smo imeli nekaj minut odmora in 
nato je sledila malica in preoblekli smo 
se v kopalke. Po malici smo odšli nazaj 
v bazen. 

Začeli smo se učiti kravl, nato smo se 
preoblekli v oblačila in odšli na avto-
bus. Tako je bilo vse do četrtka, le da 
smo se v torek naučili plavati žabico, v 
sredo pa kravl nazaj. 

V četrtek smo vse ponovili in imeli 
generalko. 

PLAVALNI TEČAJ TRETJEŠOLCEV
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V petek smo imeli nastop za starše. 
Najprej smo nastopali v malem ba-
zenu in končali v velikem. 

Taja Andoljšek, 3. a 

V ponedeljek, 23. 3. 2015, smo imeli 
učenci 3. a, b, in c plavalni tečaj. Pla-
valni tečaj je trajal do petka, 27. 3. 
2015. Prvi dan, v ponedeljek, smo 
spoznali vaditelje plavanja po imenu 
Franci, Robi, Matej in Aleš. Ko smo se 
spoznali, so nas testirali. Po testiranju 
smo imeli malico in odšli nazaj v ba-
zen. Ob 12.00 smo se preoblekli in se 
odpeljali proti šoli. Dnevi so podobno 
potekali do četrtka, v četrtek pa smo 
imeli generalko za petkov nastop. V 
petek po nastopu pa sem odšla do-
mov z očkom. 

Nika Homšak Godler, 3. a 

Učenci 3. razredov smo imeli pla-
valni tečaj. Tečaj je  potekal v bazenu  
Golovec  v  Celju. Učili so nas vaditelji  
plavalnega tečaja.  Prvi  dan so  se nam 
predstavili. Potem so testirali naše 

znanje plavanja. Glede na znanje so 
nas razdelili v dve skupini.  Prva skupi-
na se je še učila v malem bazenu, v dru-
gi skupini pa smo vadili kravl v velikem  
bazenu. Drugi dan smo vadili žabico in 
skok na noge. Tretji dan smo vadili hr-
btno plavanje in skok  na glavo. Četrti 
dan smo vse ponovili. Peti dan so pre-
verili naše znanje, za zaključek pa smo 
dobili konjičke in delfinčke. 

Aljaž Novak, 3. a 

Prejšnji teden smo imeli plavalni tečaj 
v Golovcu. Udeleženi smo bili učenci 
3. a, 3. b in 3. c. Učitelji so nas predali 
plavalnim vaditeljem. V ponedeljek so 
sem vaditelji najprej predstavili in ugo-
tovili naše predznanje. Potem smo 
ponovili znanje iz 1. razreda in učili 
smo se plavati. Nekaj časa smo plavali, 
potem smo imeli malico. Po malici so 
slabši plavalci ostali v malem bazenu, 
boljši pa smo odšli v velik bazen. Učili 
smo se kravl in skok na noge. V torek 
smo se učili žabico. Žabico smo plavali 
do malice. Po malici smo ponovili kravl 

in žabico. V sredo smo se učili hrbtno 
plavanje in skok na glavo. Po malici 
smo plavali 10 minut neprekinjeno. V 
četrtek smo imeli generalko. V petek 
je bil nastop pred starši. Najboljši mi je 
bil skok na glavo in skok s štartnega 
bloka. 

Domen Nedelko, 3. a

V torek, 17. 3. 2015, smo na Osnovni 
šoli Vransko-Tabor pripravili priredi-
tev ob materinskem dnevu. Rdeča 
nit prireditve so bile dramatizirane 
zgodbe o Petru Nosu in njegovih do-
godivščinah. Napisal  jih je pisatelj Pri-
mož  Suhodolčan, letošnji gost bralne 
značke, ki nas je septembra že obiskal. 

Peter Nos je nagajiv deček s pentljo na 
nosu, ki vedno kaj ušpiči in poskrbi, da 
ljudem okoli njega ni dolgčas. 

V vlogi glavnega igralca Petra Nosa 
se je preizkusil Žan Macarol Vrabec 
ter svojo vlogo odlično opravil. Peter 

Nos se je skozi prireditev spominjal 
svojih šolskih dni, prijateljev, kako se 
je prvič zaljubil in v kakšnem odnosu 
je bil s starši. Na odru so se mu v za-
bavnih skečih pridružili mlajši Petri 
Nosi, učenci od 1. do 8. razreda. 

Na prireditvi so s svojimi točkami 
nastopali učenci od 1. do 9. razreda. 
Nekateri so pripravili skeč, drugi so 
pripravili ples. 

Vsi mentorji so se potrudili po svojih 
najboljših močeh, da je prireditev lepo 
tekla in požela tudi bučen aplavz ob 
koncu. 

Upamo, da bomo tudi v prihodnje 
sodelovali ter pripravili še kakšno po-
dobno prireditev. 

Utrinke prireditve je posnela Darja 
Kos iz Studia Di.Foto.Graf in si jih lah-
ko ogledate. 

Katja Završnik

PETER NOS JE VSEMU KOS - 
prIrEDItEV OB matErINSkEm DNEVu

V sredo, 1. 4. 2015, smo imeli kuharski 
krožek. Delali smo rogljičke. Na za-
četku smo zamesili testo, ga zvaljali na 
tanko in z rezilcem razrezali na manjše 
trikotnike. Na končke teh trikotnikov 
smo dali šunko in sir. Premazali smo 
jih z jajčko in nanje dali semena. V pe-
čici so se pekli približno 20 minut. Po-
tem smo še pobarvali jajčka in nanje 
prilepili nalepke. Nekateri smo iz tes-
ta spletli košarico, jo spekli in vanjo 
položili jajčko. Meni je bilo všeč. 

Lara Jelen, 4. a

VELIKONOČNA PEKA 
MALO DRUGAČE 
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V petek, 27. 3. 2015, smo na Osnovni 
šoli Vransko-Tabor organizirali za-
ključek zbiralne akcije oblačil, postelj-
nine, igrač … Oblačila in ostale pred-
mete smo na Osnovni šoli Vransko-Ta-
bor ter Podružnični osnovni šoli Tabor 
zbirali ves marec. Naši prostovoljci so 
oblačila in ostale stvari dnevno sorti-
rali, da je bilo do zbiralne akcije vse 
pripravljeno. 

Zaključka zbiralne akcije se je udeleži-
lo veliko število ljudi od blizu in daleč. 
Vsak je našel kaj zase ter odšel z nas-
meškom na obrazu. Prostovoljci so 
vseskozi pomagali ljudem pri iskanju 
določenih stvari ter pri nošenju vreč. 

Na koncu smo vsi skupaj počistili jedil-
nico in pospravili preostala oblačila. 
Preostala oblačila bodo romala v pre-
delovalnico, kjer bodo iz njih izdelali 
kuhinjske krpe. 

Zvečer smo s prostovoljci pripravili 
družaben večer, kjer smo ob glasbi 
plesali, se družili in zabavali. V poznih 
večernih urah smo vsi zadovoljni za-
spali na blazinah v učilnicah. 

Naslednji dan (v soboto) smo s pro-
stovoljčki sodelovali na 6. vseslo-
venski akciji Dan za spremembe. Dan 
za spremembe vsako leto organizira 
Slovenska filantropija. S to akcijo želi-
jo ljudi spomniti na pomembno vred-
noto, solidarnost, ki zaradi hitrega 
načina življenja vedno bolj izginja iz 
našega vsakdanjika. 

Ko smo razmišljali, kako bi mi lahko 
spremenili naše šolsko okolje, smo 
prišli do zanimive ideje. Odločili smo 
se, da izdelamo »izmenjevalnico« stva-
ri. Vanjo bo lahko vsakdo kaj prinesel 
in iz nje tudi odnesel. 

Osnova za našo »izmenjevalnico« je 
bila omara, ki smo jo oblikovali v hišo, 
jo pisano porisali in okrasili. »Izmen-
jevalnico« bomo postavili v avlo naše 
šole. Namenjena je učencem, ki bodo 
vanjo lahko prinesli kakšen predmet, 
igračo, knjigo ali družabno igro, od-
nesli pa bodo lahko kakšen drug pred-
met. 

V soboto so nas obiskali tudi stanoval-
ci Našega doma na Vranskem, s kate-
rimi smo skupaj izdelali še eno »izmen-
jevalnico« stvari, ki jo bomo postavili v 
avlo Našega doma. 

Prostovoljčki si v prihodnje želimo še 
več uspešno zaključenih zbiralnih ak-
cij, druženj s stanovalci Našega doma 
ter ustvarjalnih idej pri našem prosto-
voljnem delu. 

Mentorice: Katja Završnik, Sanja 

ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE, NOČ PROSTOVOLJCEV 
TER SODELOVANJE NA 6. VSESLOVENSKI AKCIJI DAN ZA SPREMEMBE

Čeprav naši vrtički počivajo, vrtičkarji 
v vrtcu Vransko nikakor ne spimo zim-
skega spanja. V februarju  smo imeli 
veliko dela. Pogovarjali smo se o se-
menih, kako jih pridobivamo in zakaj 
imeti svoja semena. To smo tudi sami 
poizkusili. Trudili smo se pridobiti čim 
več semen iz paprike in paradižnika. 
Semena smo posušili in jih pripravili za 
setev. 

Ker pa naše vrtove obiskujejo tudi živa-
li, smo spoznavali koristne živali in 
škodljivce. Za žuželke, ki so koristne 
na našem vrtu, pa skrbi naš hotel za 
žuželke. 

Na naslednjem srečanju smo seme-
na paprike in paradižnika posejali v 
posodo za sejanje. Ko bodo dovolj 
zrasla, jih bomo presadili v lončke. V 
lončke smo posejali še timijan, drob-
njak, rdečo in zeleno baziliko, saj so 

začimbe nepogrešljive v vsaki mamini 
kuhinji.  Da so semena vzkalila, smo jih 
morali vsak dan zalivati.  

V marcu smo na našem igrišču posadili 
črni in rdeči ribez, da se bomo lahko 
med igro tudi sladkali. 

Paradižniki so že tako zrasli, da smo 
jih prepikirali v lončke, kjer bodo ime-
li dovolj prostora za rast. Ker pa je 
posoda za sejanje zdaj prazna, smo 
poskusili nekaj novega. Posejali smo 
andske jagode, ki rastejo kot grmiček 
in imajo majhne oranžne oz. rumene 
plodove ter sladek okus (kombinacija 
paradižnika in ananasa). 

Pripraviti smo morali oporo našim 
malinam, ki smo jih posadili že lani, da 
nam bodo dale svoje slastne plodove. 
Pri tem nam je pomagal naš hišnik, 
gospod Franci. 

Lep vrtnarski pozdrav vam pošiljamo 
otroci s Polono, Matejo R. in Majo

VRTIČKARJI, VRTIČKARJI

Marn in Mirjana Kelavić

VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor
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• torek, 5. 5. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci 
• 5. 5.–30. 5. 2015:  Tako so vezle naše babice, razstava Vezilj Snežinka Vransko
• ponedeljek, 11. 5. 2015, ob 19. uri v Domu ll. slov. tabora v Žalcu:  zaključna prireditev Savinjčani beremo 2014/15   
• torek, 19. 5. 2015, ob 18. uri:  Pravljična ura s poustvarjanjem    

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

NapOVEDuJEmO V maJu:  

Za odrasle:
• Feynman, R.: »Kaj ti mar, kaj mislijo drugi« 
• Rufin, J. C.: Vonj po Adamu 
• Turistični vodniki Svetovni popotnik: Tajska, 

Grški otoki, Sardinija, Švica, Kuba, Korzika, 
Firence in Toskana 

• Šturm D., M.: Okrasne rastline za vaš dom 
• Eugenides, J.: Poročni zaplet 
• Litvinoff, S.: Bližnjice do samozavesti 
• George, M.: Kako poiskati notranji mir 
• Jošar, J.: Ekološko vrtnarjenje za vsakogar 

Za mladino:
• Glasba, enciklopedija 
• Pautsch, O.: Skrivni leksikon za fante/punce 

• Knister: Učenjakinja Lili; Dinozavri 
• Philipps, C.: Neizrekljivo 
• Brezinova, I.: Bombonček za dedija 
• Praprotnik Z., L.: Živalske uspavanke 
• Manček, M.: Brundo se igra 
• Svetina, P.: Mrožek, mrožek 
• Watt, M.: Vilibald se vrača 
• Lindbergh, R.: Babica moja pogosto pozabi 
• Rudolf, B.: Huda mravljica 
• Pojemo, pojemo 4 in 5 
• Holing,D.: Neverjetna potovanja 
• Lofting, H.: Zgodba o doktorju Dolittlu

KNJIŽNE NOVOSTI 

Darko, Saša, Miha, Špela in Teja Kramar so v mesecu februarju potovali 
na Kostariko. Država v Latinski Ameriki, ki pozna samo dva letna časa, 
je družino navdušila zaradi bujnega rastlinja ter eksotičnih živali, kot 
so kajmani, aligatorji, bazeliski, strupene žabe, kolibriji, tukani ... ki so 
si jih ogledali v številnih nacionalnih parkih. Kostarika je poznana tudi 
po vulkanih, a ogled delujočega vulkana Arenal je družino nekoliko ra-
zočaral. Nikoli pa ne bodo pozabili Tarzan Swinga, kradljivih rakunov, 
črnega riža s fižolom, luknjastih cest ter domačinov, ki so do turistov 
izjemno prijazni.

Zgodilo se je ...

KNJIŽNIČNA STRAN

Družinsko potovanje po Kostariki 

V torek, 14. aprila 2015, smo z avtorjem Brankom Zupancem prelistali 
knjigo Po poti usode, ki opisuje usodo treh, med drugo svetovno vojno 
izgnanih družin. Ena izmed njih je tudi družina našega občana Antona 
Jošta, ki je bil s starši, bratom in sestrama izgnan v nemški Erbach. Ker je 
spomin na izgon in leta trpljenja še danes živ, je prav, da se zgodbe teh 
ljudi zapišejo in tako ostanejo v opomin tudi našim zanamcem.  
Večer sta s kulturnim programom obogatili Alenka Bogataj na flavti ter 
Tanja Goropevšek z recitacijo avtorjeve pesmi. 

Predstavitev knjige Po poti usode 
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Tekmovalna sezona se je za košarkar-
je KK Vrani Vransko končala, a Vrani ne 
mislijo pristati. Že zdaj se bodo začeli 
intenzivno pripravljati na naslednjo 
sezono, v kateri pripravljajo vrsto no-
vosti in tekmecem napovedujejo os-
ter boj, da dvignejo košarko na Vran-
skem na še bolj zavidljivo raven.

Vodilna članska ekipa KK Vrani Vran-
sko je sezono 2014/2015 končala na 
prvem mestu v skupini lige za ob-
stanek 4. SKL. Drugi del je sprva 
začela s štirimi zmagami – z dvema v 
gosteh pri Jelši in Ježici v drugi polo-
vici februarja ter z dvema doma pro-
ti Rušam in Jelši v začetku marca, 

mesec pa končala z dvema porazoma, 
ki na srečo nista spremenila rezulta-
ta na vrhu. V ligo za obstanek so jih 
potisnili slabši rezultati na koncu prve-
ga dela, ko so izgubili v težkih tek-
mah proti Iliriji in Ivančni Gorici, pred 
tem pa dvakrat premagali Ježico, po 
enkrat Nazarje in Ivančno Gorico ter 
vmes izgubili proti Iliriji in Nazarju. S 
končnim izkupičkom 8 zmag in 6 po-
razov ter predvsem požrtvovalno igro 
so vseskozi dajali lep vzgled mlajšim 
selekcijam, ki sta jih odlično vodila Žan 
in Luc Ocvirk. V tej sezoni so mladi Vra-
ni tekmovali v selekcijah U-11, U-13 in 
U-15 ter z zavidljivimi rezultati in mesti 
na lestvici navduševali gledalce.  

Košarka je bila vedno priljubljena na 
Vranskem. Dober obisk dosedanjih 
tekem Vranov in njihove borbene 
igre sta najlepši obet za prihajajočo 
sezono 2015/2016, v kateri Košarkar-
sko društvo Vrani Vransko načrtuje 
okrepljeno število mlajših selekcij in z 
vsestranskim prizadevanjem navduši-
ti košarkarske navdušence, da dvora-
no Vrano v sezoni 2015/2016 obiščejo 
v še večjem številu. Naj bodo sobote 
rezervirane za navijanje: Poletimo z 
Vrani!   

  

POLETIMO Z VRANI V SEZONO 2015/2016

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

vPIS v KOšARKARSKO šOLO 

KK Vrani Vransko bo v naslednji tekmovalni sezoni sloven-
ske košarkarske lige nastopil s šestimi selekcijami, kar je 
največ v zgodovini. Od najmlajših U-9 (letniki 2007 in mlaj-
ši), U-11 (letniki 2005 in mlajši), v katerih lahko sodelujejo 
tudi dekleta, do malo starejših U-13 (letniki 2003 in mlajši), 
U-15 (letniki 2001 in mlajši) in U-17 (letniki 1999 in mlajši). 
Mlajše selekcije bo na čelu vlekla članska ekipa, ki bo v pri-
hajajoči sezoni okrepila svoje vrste, pomladila ekipo in dala 
priložnost novim obrazom. Čeprav je začetek tekem šele 
septembra, se bodo priprave intenzivno začele že zdaj. 
Z vpisom otrok v košarkarsko šolo bodo otroci deležni 
strokovno vodenih treningov pod okriljem kluba in dveh 
trenerjev, ki se vseskozi izobražujeta, starši pa bodo s tem 
omogočili otrokom zdravo športno udejstvovanje in učen-
je športnega duha, sebi pa užitek ob spremljanju tekem za-

dovoljnih otrok. Ne odlašajte in vpišite otroke v gnezdo KK 
Vrani Vransko. Več informacij lahko dobite pri vodji trener-
jev Žanu Ocvirku na telefonski številki 031 858 257. 

Brez pomoči pokroviteljev v pretekli sezoni ne bi mogli 
omogočiti licenciranja za pisanje zapisnika in upravljanje 
semaforja šestim mladim vranom in vranicam, društvene-
ga koledarja za leto 2015, spletne strani in novih ogrevalnih 
majic s svojim priimkom za vse igralke in igralce ekipe U-11. 
Ker bo društvo v naslednji sezoni delovalo še bolj profe-
sionalno, k sodelovanju vabi še druge pokrovitelje, ki lahko 
pišejo na elektronski naslov zanocvirk@yahoo.com.  

Draga publika, hvala, da ste z nami leteli v pretekli in boste 
z nami leteli tudi v sezoni 2015/2016! 

Eva Brišnik 



15

V petek, 27. aprila 2015, je imelo Pla-
ninsko društvo Vransko svoj redni 
letni občni zbor. V gasilskem domu 
na Vranskem so se zbrali številni člani 
društva ter gostje, in sicer: župan 
Občine Vransko Franc Sušnik, pred-
sednica Savinjskega MDO Manja Rajh, 
predstavnica ZKTŠ, predstavnik PGD 
Vransko, ki nas je ponovno prijazno 
gostilo v svojem domu, ter pred-
stavniki planinskih društev Polzela, 
Zabukovica, Šempeter in Prebold. 

Predsednik Anton Sitar je v svojem po-
ročilu opisal delo društva v preteklem 
letu, izpostavil ključne dosežke in 
posebej poudaril, da si želi še naprej 
tako dobrega sodelovanja z Občino 
Vransko in OŠ Vransko-Tabor. 

V nadaljevanju so člani društva pri-
sluhnili poročilom odsekov društva 
ter potrdili plan dela in finančni plan 
za leto 2015. 

Letošnje leto je bilo volilno leto, zato 
smo izvedli tudi volitve predsednika 

in organov društva. Novi predsednik 
društva je tako postal Marko Krivec, 
ki se je zahvalil za zaupanje in dodal, 
da bo zelo težko nadomestiti bivšega 
predsednika. 

Ob koncu so stari in novi predsednik 
društva ter predsednica Savinjskega 
MDO podelili priznanja. Pohvalo PZS 
so prejeli Petra Kolar, Aljaž Kolar in 
Martin Marko, zlati častni znak PZS pa 
Zlatka Bukovec in Anton Ferme. 

Mateja Remic

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

DruštVO uNIVErZa Za 
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO VABI

Imate osnovno znanje računalništva, a tu in tam naletite na težavo, ki ji niste kos. Zato vam ni 
potrebno ponovno obiskovati celotnega tečaja, saj za vas organiziramo 

INDIvIDUALNE URE RAČUNALNIšTvA. 
Konkretne težave vam bo pomagal reševati računalnikar  vsako sredo od 17. do 18. ure v Energetiki 

Vransko. 

Cena: 5 evrov/obisk 

V sklopu TEDNA vSEŽIvLJENJSKEGA UČENJA organiziramo naslednje dogodke: 
• ODPRTA URA LIKOvNEGA KROŽKA pod vodstvom akademskega slikarja Jurija Kravcova 

(ponedeljek, 18. 5. 2015, od 16.00 do 19.00 v Energetiki Vransko) 
• SLADKOR KOT MAMILO – O šKODLJIvOSTI SLADKORJA, predavanje Rozalije Ciglar 

(torek, 19. 5. 2015, ob 18.00 v Schwentnerjevi hiši) 
• POMOČ PRI DELU Z RAČUNALNIKOM, reševanje konkretnih težav 

(sreda, 20. 5. 2015, od 17.00 do 18.00 v Energetiki Vransko) 
• DELAvNICE vEZENJA, POLSTENJA, NAKITA, Vezilje Snežinka Vransko 

(četrtek, 21. 5. 2015, od 15.00 do 18.00 v Zavodu sv. Rafaela Vransko) 
  
Lepo vabljeni. 
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Vonj pomladi s sabo prinaša tudi čas, ko se zaljubljeni pari 
najpogosteje odločajo za velik korak – poroko. 

Poročni dan je zagotovo eden izmed posebnih in najlepših 
dogodkov v življenju. To je dan, ko si zaročenca želita, da bi 
bilo vse popolno, edinstveno in nepozabno. Poroka zahte-
va številne priprave in dobro organizacijo. Prva vprašanja 
zaročencev so zagotovo, kje in kdaj se poročiti. Ali se poroči-
ti v uradnem prostoru za sklepanje zakonske zveze ali izven 
uradnih prostorov, med tednom ali v soboto?

Zakonsko zvezo se lahko sklene med tednom na sedežu 
Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ob sredah 
med 10. in 16.30 uro in petkih med 10. in 12.30 uro. Ob so-
botah se sklepajo zakonske zveze v zgoraj navedenih urad-
nih prostorih med 10. in 19. uro. Poročni obredi se ne izvajajo 
na dan, ki je praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji. 
Stroškov v tej zvezi ni, saj so dokumenti in dejanja za skle-
nitev zakonske zveze oproščeni plačila upravne takse.

Na območju Upravne enote Žalec imamo določenih več 
uradnih prostorov za poročne obrede, bodoči zakonci lahko 
izbirajo med: 
• salonom v Schwentnerjevi hiši na Vranskem,
• gotsko dvorano v gradu Komenda na Polzeli,
• poročnim salonom v Savinovi hiši v Žalcu in
• sejno sobo Upravne enote Žalec na naslovu Ulica Sa-

vinjske čete 5, Žalec.

V primeru, da imata bodoča zakonca željo dahniti usodni DA 
na nekem posebnem mestu ob posebnem času – poroka iz-
ven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje 
zakonske zveze, lahko svojo željo posredujeta upravni eno-
ti, pod pogojem, da navedeta za to opravičljive razloge (na 
primer huda bolezen) oziroma tudi iz drugih razlogov, če se 
to dovoli glede na možnosti upravne enote. V tem prime-
ru je na Upravni enoti Žalec potrebno vložiti vlogo 30 dni 
pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. Vlogi je potre-

bno priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije in poravnati 
stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170,00 evrov 
(v primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih prosto-
rov zaradi opravičilnih razlogov, kot že navedeno npr. huda 
bolezen, ni povečanih stroškov za bodoča zakonca). Osta-
li stroški, ki so povezani s sklenitvijo zakonske zveze izven 
uradnih prostorov (npr. najem prostora in dodatna ponud-
ba), so na strani mladoporočencev v dogovoru z lastnikom 
prostora.
Za prijavo sklenitve zakonske zveze se oba bodoča zakonca 
zglasita na sedežu Upravne enote Žalec, v pisarni št. 2 (pri-
tličje), pri tem pa, če sta slovenska državljana, potrebujeta 
le:
• osebni dokument s fotografijo in 
• podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno 

prebivališče). 

V primeru, da je bil kateri od bodočih zakoncev že poročen 
in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju 
zakonske zveze, mora predložiti tudi dokazilo o prenehanju 
prejšnje zakonske zveze. 

Datum sklenitve zakonske zveze izbereta bodoča zakonca 
med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red 
prijav. Sklenitve zakonske zveze si namreč sledijo v strnje-
nem časovnem zaporedju. Ko se bodoča zakonca odloči-
ta za prost termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi 
sklenitve zakonske zveze.

Tujec, ki se želi poročiti pri nas, mora poleg identifikacijske-
ga dokumenta priložiti še potrdilo o državljanstvu (če tega 
ne izkazuje identifikacijski dokument), izpisek iz rojstne 
matične knjige, potrdilo, da po pravu države, katere držav-
ljan je, ne obstajajo zadržki za sklenitev zakonske zveze in 
potrdilo, da je samskega stanu. Vse listine, ki ne smejo biti 
starejše od šestih mesecev, morajo biti prevedene v slo-
venski jezik in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi 
listin v mednarodnem prometu. Pogoj, da listina ne sme biti 
starejša od šestih mesecev, ne velja za listine izdane v drža-
vah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje 
le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa. 

Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost obeh 
bodočih zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali 
od njega pooblaščene osebe in matičarja. Velja omeniti, da 
poročni prstani niso več obvezni. Morda niste vedeli, da se 
zakonska zveza lahko izjemoma sklene tudi po pooblaščen-
cu, kar pa mora odobriti upravna enota, kjer se zakonska 
zveza sklepa. Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsa-
ka oseba (tudi sorodnik mladoporočencev), ki ima poslovno 
sposobnost. V kolikor zaročenca ne razumeta slovenskega 
jezika, mora biti navzoč še tolmač, ki ga določi upravna eno-
ta na stroške bodočih zakoncev. Obred sklenitve zakonske 
zveze traja okrog 20 minut in je lahko prilagojen željam mla-
doporočencev. 

A če se malo pošalim, bo tako matičarjem kot tudi po-
oblaščencem za sklepanje zakonskih zvez  ljubezen mlado-
poročencev pri tem delu dala veliko spodbudo. Vabimo vas, 
da se pri načrtovanju vašega posebnega dogodka ali v pri-
meru dodatnih vprašanj oglasite na našo upravno enoto, 
nas pokličete na tel. št. 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov 
ue.zalec@gov.si. 

 Simona Stanter, načelnica

Za VSE tIStE, kI raZmIšLJatE O pOrOkI! 

NE SprEGLEJtE
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DELOVNa tErapIJa Na upOraBNIkOVEm DOmu

Pride dan, ko na naša vrata ne-
pričakovano potrka poškodba ali 
bolezen in je potreben obisk bol-
nišnice. Nemalokrat je potrebno 
ostati v bolnišnici dalj časa in zara-
di tega obnemoremo. Ob odpustu 
nam zdravniki priporočajo nadalj-
nje okrevanje v  rehabilitacijskih cen-
trih, zdraviliščih, skratka ustano-
vah, ki nudijo pobolnišnično zdra-
vljenje. Včasih pa osebni zdravnik 
napiše delovni nalog za fizio in 
delovno terapijo na bolnikovem 
domu. 

Delovni terapevti najprej z bol-
nikom oz. uporabnikom, kot ga 
imenujemo, opravimo pogovor in 
osnovno testiranje. Na podlagi pri-
dobljenih podatkov lahko pripravi-
mo nadaljnjo obravnavo. Po večini 
uporabnike najprej učimo pose-
danja preko roba postelje. Lahko 
vključimo tudi enostavne vaje za 
ravnotežje, prenosa teže z ene stra-
ni telesa na drugo. Seveda je dosti 
lažje delati, če ob tem sodelujemo 
s fizioterapevti. V kolikor uporabnik 
potrebuje za premikanje invalidski 
voziček, ga naučimo samostojnega 
presedanja s postelje na invalid-
ski voziček in nazaj in tudi vožnje 
z invalidskim vozičkom. Če bo naš 
uporabnik voziček potreboval dalj 
časa, mu svetujemo pri nakupu naj-
primernejšega. Velikokrat se zgodi, 
da se naši uporabniki ne zmorejo 
več samostojno obleči – tu jim naj-
prej pomagamo z vajami za večanje 
mišične moči, obsegov gibov in po-
dobno ter seveda s samim izvajan-
jem oblačenja in slačenja. V kolikor 

vidimo, da oseba potrebuje kakšen 
pripomoček za lažje opravljanje 
vsakodnevnih opravil, mu svetu-
jemo pri nakupu ali izdelavi us-
treznega pripomočka – za obuvanje 
nogavic, zapenjanje gumbov, po-
biranje predmetov s tal, umivanje 
hrbta, rezanje kruha, protizdrsna 
podloga za obroke in tuš, stol v tuš 
kabini in mnogi drugi. Če na upo-
rabnikovem domu ocenimo, da je 
potrebna kakšna prilagoditev, mu 
to priporočamo in pri tem poma-
gamo. Vse dejavnosti in aktivnos-
ti, ki jih izvajamo z uporabnikom, 
izberemo po njegovih prioritetah. 
Poskušamo ga narediti samostojne-
ga glede na dano situacijo. Včasih 
uporabnik postane popolnoma sa-
mostojen, tako kot pred boleznijo 
ali poškodbo. Spet drugič pa je že 
velik uspeh, če se zmore samostoj-
no presesti na invalidski voziček 
in se sam peljati z njim. Veselimo 
se majhnih uspehov. Za mnoge je 
okrevanje hitrejše in lažje, ker os-
tanejo v domačem okolju. 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – BREZPLAČNO DO NOVIH ZNANJ 

V maju in juniju bomo že dvajseto leto praznovali Teden vseživljenjskega učenja (TvU), ki se je v 
preteklih letih uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja 
in učenja ter udeležence vseh generacij. Na UPI-ljudski univerzi Žalec  bomo v tem času v sodelovanju 
s številnimi izvajalci pripravili zanimive dogodke in prireditve, ki bodo za vse BREZPLAČNI: npr. kako 
ostati čili na delovnem mestu, kako varčevati z energijo v gospodinjstvu, kako poskrbeti za svoje 
pasje ljubljenčke, o nujno potrebnih ukrepih za varno življenje starostnika doma (varovanje na 
daljavo) in še veliko pestrih in predvsem koristnih dogodkov.

Otvoritev TvU z naslovom »20 utrinkov za 20 let« bo v ponedeljek, 18. maja 2015, ko se bodo na Podeželski 
tržnici v Žalcu med 10. in 18. uro zvrstili različni dogodki: od ustvarjalnih in kulinaričnih delavnic, plesa, glasbe, 
športa in še mnogo drugih. Ta dogodek bo namenjen druženju, spoznavanju in učenju, ko si bomo vzeli čas drug 
za drugega, zato prav vsi prisrčno vabljeni!

Vse dodatne informacije o pestrem dogajanju v TVU boste našli na uradni spletni strani TVU:
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ ali na www.upi.si. 

Mihaela Anclin
UPI-ljudska univerza Žalec 

(koordinatorica prireditev v TVU 2015)

NE SprEGLEJtE
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Vse organizatorje javnih prireditev - 
kresovanj, ki boste ob 1. maju kurili 
kresove, želimo v nadaljevanju  opo-
zoriti na vaše zakonske obveznosti in 
varnost.
 
Kresovanje je  javna prireditev, za kate-
ro je potrebno zaradi uporabe odprte-
ga ognja v skladu z Zakonom o javnih 
zbiranjih pridobiti dovoljenje na pristoj-
ni upravni enoti. Vlogo s prilogami za 
izdajo dovoljenja morate organizatorji 
na upravni enoti vložiti najmanj 10 dni 
pred dnevom prireditve. 
  
Vlogo najdete na spletni strani 
http://e-uprava.gov.si/storitve/prido-
biVlogo.esju?id=1328. 
  
K vlogi je potrebno priložiti podrob-
nejšo opredelitev kraja, časa, trajan-
ja, programa prireditve oz. načina 
varovanja, soglasje lastnika priredit-
venega prostora ali dokazilo o last-
ništvu in dokazilo o obvestitvi lokalne 
skupnosti (pristojne občine) o prire-
ditvi oz. kresovanju ter skico prireditve-
nega prostora. Obvezni del prilog je 
tudi dogovor o zagotovljeni požarni 

straži ali izjava  prostovoljnega gasil-
skega društva. Pri kurjenju kresov je 
namreč potrebno upoštevati pravila, 
ki veljajo za kurjenje v naravnem okol-
ju, zato mora biti na kresovanju orga-
nizirana požarna straža, ki pa jo lahko 
opravljajo samo gasilci. Upravna eno-
ta bo, ob izpolnjevanju zgoraj naštetih 
pogojev, izdala organizatorju dovoljen-
je za prireditev v obliki odločbe. 
  
Hkrati bi vas radi opozorili še na 
določene pogoje, ki jih je potrebno upo-
števati pri kurjenju kresa. V naravnem 
okolju je treba poskrbeti, da je kurišče 
obdano z negorljivimi materiali, kot 
na primer s peskom, kamni, z opeko 
ali s kovino. Poskrbeti je treba, da v 
neposredni bližini kurišča ni gorljivih 
snovi. Kurišče mora biti vsaj 50 metrov 
oddaljeno od gozda in vsaj 100 metrov 
od pomembnih prometnih poti, večjih 
naselij in objektov, kjer se izdelujejo, 
predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali 
nevarne snovi. Pri kurjenju se ne sme 
uporabljati gorljivih tekočin, na primer 
bencina, ali materialov, ki pri gorenju 
razvijajo močan dim in strupene pline, 
kot na primer avtomobilske gume. Ko 

se kresovanje konča, je treba ogenj 
in žerjavico povsem pogasiti, kurišče 
pa prekriti s peskom, z zemljo ali s 
kakšnim drugim negorljivim materia-
lom. 

Med prvomajskimi prazniki se po-
veča tudi uporaba pirotehničnih 
izdelkov. Zakon o eksplozivih in 
pirotehničnih izdelkih vsebuje 
določbe, ki se nanašajo na pre-
poved prodaje, posesti in uporabe 
pirotehničnih izdelkov kategorije 2 
in 3, katerih glavni učinek je pok (naj-
pogosteje so to petarde najrazličnej-
ših oblik in moči). Uporaba piroteh-
ničnih izdelkov kategorije 1, katerih 
glavni učinek je pok, pa je dovoljena 
le od 26. decembra do 2. januarja! 
  
Če še ne veste, kam bi se odpravili za 
prvomajske praznike, lahko pogledate 
na spletno stran http://e-uprava.gov.
si/e-uprava/shodiUE.euprava, kjer so 
objavljene vse prijavljene javne prire-
ditve in javni shodi. 

OBVESTILO ORGANIZATORJEM KRESOVANJA - PAZITE NA VARNOST 
IN SI PRAVOČASNO PRISKRBITE DOVOLJENJE UPRAVNE ENOTE
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IZREDNA DENARNA POMOČ

Namen izredne denarne socialne po-
moči je kritje izrednih stroškov, ki so 
vezani na preživljanje in jih z lastnim 
dohodkom ali lastnim dohodkom 
družine ni mogoče pokriti. Namenjena 
je tudi v primeru, če se oseba ali druži-
na iz razlogov, na katere ni mogla ali ne 
more vplivati, znajde v položaju mate-
rialne ogroženosti. 

Zakon ne določa, kaj je to trenutna 
materialna ogroženost, zaradi česar se 
o tem odloča po prostem preudarku, 
kar pomeni, da se v vsakem posamič-
nem primeru ugotavlja, ali je ta oseba v 
položaju materialne ogroženosti. 

Po prejetju izredne socialne pomoči ste 
dolžni predložiti dokazilo o namenski 
porabi v roku 45 dni po prejetju izredne 
denarne socialne pomoči oziroma 
najkasneje ob vložitvi nove vloge za 
izredno denarno socialno pomoč, če 
novo vlogo vložite pred potekom roka 
30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 
30 dni od prejema. 

Če upravičenec ne predloži dokazila o 
namenski porabi v postavljenem roku 
ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč 

ni bila namensko porabljena ali ni bila 
porabljena v roku 30 dni od prejema, 
ne more uveljaviti nove izredne de-
narne socialne pomoči 14 mesecev po 
mesecu prejema pomoči, razen v pri-
meru vložitve nove vloge za izred-
no denarno socialno pomoč zaradi 
naravne nesreče ali višje sile. Če up-
ravičenec prejete pomoči ne porabi v 
celoti za namen, za katerega mu je bila 
dodeljena, mora ostanek sredstev vr-
niti v proračun v roku 15 dni po porabi 
sredstev, drugače se šteje, da namens-
ka poraba ni bila dokazana. 

Pripravili: 
Alja Vipotnik, Sabina Jerman, 

CSD Žalec

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih 
izdelkih vsebuje določbe, ki se nanaša-
jo na prepoved prodaje, posesti in upo-
rabe pirotehničnih izdelkov kategorije 
2 in 3, katerih glavni učinek je pok (naj-
pogosteje so to petarde najrazličnejših 
oblik in moči). Uporaba pirotehničnih 

izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, pa je dovoljena le od 
26. decembra do 2. januarja! 
  
Če še ne veste, kam bi se odpravili za 
prvomajske praznike, lahko pogledate 
na spletno stran http://e-uprava.gov.

si/e-uprava/shodiUE.euprava, kjer so 
objavljene vse prijavljene javne prire-
ditve in javni shodi.

MED PRVOMAJSKIMI PRAZNIKI SE POVEČA 
TUDI UPORABA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV 

Občina Vransko obvešča, da bo v času od 30. 3. do 15. 5. 2015  potekala izgradnja fekalne kanalizacije  Stopnik – II. faza. 
V času gradnje bo moten promet, obvoz bo ustrezno označen. 

Hvala za razumevanje. 

OBVESTILO - IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE STOPNIK, II. FAZA

POSLOVILI SO SE

Janez Ocepek (1927-2015) 
Leopold Zibmaher (1953-2015)

Dragica Mošnik (1948-2015)

 
Konec marca in v aprilu so se 

na vranskem pokopališču od nas poslovili: 
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Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje 
vezilje Snežinka vransko pripravljamo

7. RAZSTAvO ROČNIH DEL. 
Odprtje razstave bo 15. maja 2015 ob 19. uri, ob slavnostni seji Občine vransko v športni dvorani vransko. 

  

Poleg izdelkov, ki smo jih pripravile Snežinke, bodo razstavljali še: 
*    Slovenke iz Boršta pri Trstu s prekrasno posebno tehniko belega vezenja 

*    gospa Marica Flegarjeva iz Motnika z barvnimi prti 
*    vlado Rančigaj z velikonočnimi pisankami 

  

Razstava bo na ogled v soboto in nedeljo, 16. in  17. maja 2015, od 10. do 18. ure. 

Prisrčno vabljeni!

VEZILJE VaBIJO
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SLIKARSKI UTRINKI UROŠA KOCELIJA

Vabljeni na odprtje razstave 14. maja 2015 ob 18.uri 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Ali ni zanimivo, da nas večina ve, da je strah prazen, okoli ga pa nič ni, pa nas je vseeno strah?! 
Strah nas je neuspeha, zavrnitve, kaj si drugi mislijo o nas, partnerja, šefa, smrti, javnega nastopanja, ljubezni 
in še in še … 
Kaj pa, če česa še ne vemo in nas je tega strah? Nečesa, česar sploh ne vemo, da ne vemo? 
Če si upate izvedeti, ste vabljeni na predavanje 

PRESTRAšIMO STRAH! 
  

Predava: 
URšKA vRHOvNIK, 

predavateljica in coach (trener) za osebno in poklicno usmerjanje  
  

petek, 8. maja 2015, ob 19. uri 
v Kulturnem domu vransko 

  
Prireditev bosta z glasbo popestrila 

Thys Grobelnik, čembalo in Tim Zazijal, kitara. 
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nedelja, 26. 4. 215 
23. šENTJURSKI SEJEM
Organizacija prireditve: PGD Kapla-Pondor

ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 
STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE
ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA
ob 10.00: PARADA: harmonikarji, konjeniki, 
hmeljski starešine, gasilci, društva Občine 
Tabor, oldtimerji 

PRIREDITvE POD šOTOROM
ob 10.30: TABOR IMA TALENT 
(Pevsko društvo Tabor, 040 250 297)
ob 11.20:  PREDSTAVITEV TAEKWON-DO 
KLUB SUN BRASLOVČE
(Taekwon-Do klub Sun Braslovče, 
041 365 007)
od 11.30 do 12.30: PREDSTAVITEV 
ANSAMBLA JERNEJA KOLARJA  
od 13.00 do 22.00: ZABAVA Z ANSAMBLI:  
Veseli svatje, Navihani muzikanti, Mladika, 
Stoj pa glej, Franci in prijatelji

RAZSTAvE IN DELAvNICE
od 8.00 do 15.00: 
SPREMLJEVALNE RAZSTAVE 
Dom krajanov Tabor
• prodajna razstava dobrot Društva 

žena in deklet
• razstava unikatnega nakita in lesenih 

izdelkov  Kopos
• razstava lesenih miniatur Francija 

Parašuha
• razstava Foto  kluba Tabor
od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI
Pod  kozolcem kmetije Lukman
(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali 
Občine Žalec, 031 669 970)
od 10.30 do 13.00: OTROŠKA DELAVNICA V 
JEDILNICI POŠ TABOR 
(Turistično društvo Tabor, 031 705 469)

ponedeljek , 27. 4. 2015, ob 11. uri
TOVARIŠKO SREČANJE PRI KISOVARI  
70. obletnica konca druge svetovne vojne
Pohod ob 9. uri izpred KZ Tabor
(ZB za vrednote OB, KO Tabor, 03 5727 048)

petek, 1. 5. 2015, ob 9. uri
PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO 
PLANINO IN ZAJČEVO KOČO
Odhod izpred KZ Savinjska dolina 
(Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sobota, 2. 5. 2015, ob 16. uri
LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA 
TABOR
Dom krajanov Tabor
(Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)

nedelja, 31. 5. 2015, ob 8. uri
KMEČKA TRŽNICA
na parkirišču župnijske stavbe
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

PRIREDITvE v občini TABOR v APRILU in MAJU 2015

70 let po koncu 2. svetovne vojne 
vas vabimo  na predavanje  dr. Toneta Kregarja

šTAJERSKA 1941-1945
Dr. Tone Kregar, vodja oddelka za zgodovino v Muzeju novejše zgodovine  Celje, znan tudi kot pevec in avtor besedil 

pri skupini Mi2, bo predstavil razmere na Štajerskem med drugo svetovno vojno.

torek, 12. maja 2015, ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši na vranskem
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NAPOVEDNIK DOGODKOV - MAJ 2015

DATUM PRIREDITEv KRAJ ORGANIZATOR

1. 5. 2015
10.30 
12.00
13.00

TRADICIONALNO PRvOMAJSKO SREČANJE NA 
ČRETI

delavska maša
spominska slovesnost

družabno srečanje

cerkev Matere božje
spomenik padlim v NOB

planinski dom

Občina Vransko
Občina Nazarje

PD Vransko
(03 703 28 00)

5. 5. 2015
10.30 LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOvANCI Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

5.-30. 5. 2015
v času odprtosti 

knjižnice

TAKO SO vEZLE NAšE BABICE
Razstava Vezilj Snežinka Vransko Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 5. 2015 
19.00

PRESTRAšIMO STRAH!
Predavanje Urške Vrhovnik Kulturni dom Vransko Renato Grobelnik

(070 894 377)

11. 5. 2015
19.00

ZAKLJUČNA PRIREDITEv 
SAvINJČANI BEREMO 2014/15

Dom II. slovenskega tabora
v Žalcu

Medobčinska knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

12. 5. 2015
18.00

šTAJERSKA 1941-1945
Predavanje dr. Toneta Kregarja Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

 (03 703 12 11, 031 210 298)

14. 5. 2015
18.00

SLIKARSKI UTRINKI UROšA KOCELIJA
Odprtje razstave Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

15. 5. 2015
18.00

7. RAZSTAvA ROČNIH DEL 
Odprtje razstave Vezilj Snežinka Vransko z gosti Športna dvorana Vransko Vezilje Snežinka Vransko

(03 5 725 332, 03 703 12 10)

15. 5. 2015
19.00

SLAvNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SvETA
OBČINE vRANSKO Športna dvorana Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

18. 5. 2015 
10.00-18.00

»20 UTRINKOv ZA 20 LET«
Otvoritev TVU 2015 Podeželska tržnica Žalec UPI Žalec

(03 713 35 75)

18. 5. 2015
16.00-19.00

ODPRTA URA LIKOvNEGA KROŽKA
pod vodstvom akademskega slikarja 

Jurija Kravcova 
Energetika Vransko

Društvo univerza za tretje 
življenjsko obdobje Vransko

(031 489 070)

19. 5. 2015
18.00

SLADKOR KOT MAMILO – 
O šKODLJIvOSTI SLADKORJA

Predavanje Rozalije Ciglar
Schwentnerjeva hiša

Društvo univerza za tretje 
življenjsko obdobje Vransko

(031 489 070)

19. 5. 2015 
18.00 PRAvLJIČNA URA S POUSTvARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 5. 2015
17.00-18.00

POMOČ PRI DELU Z RAČUNALNIKOM
Reševanje konkretnih težav Energetika Vransko

Društvo univerza za tretje 
življenjsko obdobje Vransko

(031 489 070)

21. 5. 2015
15.00-18.00

DELAvNICE vEZENJA, POLSTENJA, NAKITA
Vezilje Snežinka Vransko Zavod sv. Rafaela Vransko

Društvo univerza za tretje 
življenjsko obdobje Vransko
(031 489 070, 03 5 725 332)

22. 5. 2015
11.00-15.00 DAN ODPRTIH vRAT GASILSKEGA MUZEJA Gasilski dom Prekopa ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 919 829)

23. 5. 2015 
10.00 vETER v LASEH

igrišče pri ŠD Vransko
igrišče v Prekopi
igrišče na Ločici

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

29. 5. 2015 
19.00 REvIJA DOMAČIH PEvSKIH ZBOROv Kulturni dom Vransko Kulturno društvo Vransko

(051 262 485)



7. RAZSTAVA ROČNIH DEL
Vezilje Snežinka Vransko z gosti

Športna dvorana Vransko, 15.-17. 5. 2015


