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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 preverimo 
njegovo identiteto.

UREDNIŠTVO

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

UREDNIŠTVO

Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega 
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

OBČINSKI INFORMATOR

številka 113
Vransko, 30. 6. 2015

Na naslovnici: Križnikov pravljični festival, foto Luka Dakskobler

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, 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, LD Vransko, Studio 
Di.Foto.Graf, SVAMZ, GZ Žalec, Tone Tavčer, Luka Dakskobler, 
Rafael Hrustel, Franci Čretnik, Rafko Novak, Jerca Novak, 
Sabina Predovnik, Franc Sušnik, Simona Novak

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. 8. 2015.

Prispevke zbiramo do 15. 8. 2015 preko platforme 
MojaObcina.si.
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Vranski župan sprejel najboljše
Na vrtu Schwentnerjeve hiše na Vranskem  je župan Občine 
Vransko Franc Sušnik svečano sprejel in podelil priznanja  župana  
Občine Vransko učencem OŠ Vransko-Tabor, ki so obiskovali 
matično osnovno šolo na Vranskem ter dosegli 9-letni odličen 
uspeh in druge pomembne dosežke na različnih regijskih in 
državnih tekmovanjih iz razvedrilne matematike, matematike, 
logike, vesele šole, fizike, astronomije, kemije, zgodovine, geo-
grafije, slovenščine in nemščine.

V nagovoru  jim je župan Franc Sušnik za uspeh čestital in poudaril 
pomen znanja za nadaljnjo življenjsko pot. Še posebej se je zah-
valil vodstvu šole, mentorjem in staršem. Skupaj je priznanje pre-
jelo 14 učencev in učenk, od tega sedem tistih, ki so bili odlični v 
vseh devetih letih šolanja. V zahvalo jim je župan podelil pisno 
priznanje in knjigo Slovenija brez meja, avtorjev Andreja Capudra 
in Bogdana Kladnika. Šopke cvetja pa je prejelo 11 mentoric. V ime-
nu učencev in mentoric se je zahvalila ravnateljica Majda Pikl, pri-
reditev pa so popestrili harmonikarji Vane Povše, Oskar Kandare 
in Martin Cekin pod mentorskim vodstvom Natalije Ermakove.

V šolskem letu 2014/15 so bili najboljši učenci na matični šoli: Klara 
Novak (7. a), Marcel Semprimožnik (7. a), Maja Filač (8. a), Lenart 

Marovt (8. a), Davor Sušnik (8. a), Aljaž Grabner (9. a), Urška 
Kajbič (9. a), Luka Kolar (9. a), Beno Učakar (9. a), Adam Bergant 
(9. b), Tina Maček (9. b) in Tilen Tehovnik (9. b). Devetošolci Aljaž 
Grabner, Urška Kajbič, Luka Kolar, Beno Učakar, Tina Maček, Tilen 
Tehovnik in Miha Ferme, ki je osnovno šolo obiskoval na Izlakah, 
se lahko pohvalijo z odličnim uspehom  v vseh letih šolanja. 
Beno Učakar in Luka Kolar sta poleg ostalih uspehov osvojila še 
diamantnega kenguruja za uspehe na matematičnem področju 
v vseh letih šolanja, Marcel Semprimožnik pa se lahko pohvali z 
drugo samostojno knjigo Ko spet vzide sonce. Mentorice, ki so 
otrokom vlivale nova znanja in jih usmerjale od tekmovanja do 
tekmovanja, so: Magda Oblak, Polona Učakar, Zlatka Avžner, 
Tina Rus Rozina, Tadeja Zupanc, Barbara Pertinač, Martina Zupan 
Kuserbanj, Marjeta Kapus. 

Županovo priznanje je prejel tudi učenec Glasbene šole Risto 
Savin Žalec, Jaka Turk, ki je pod mod mentorstvom Urše Tekavc 
osvojil zlato priznanje in 1. nagrado v disciplini Kitara - komorna 
igra na Dnevih kitare v Krškem v skupini z Evo Pišek in Jakom 
Križnikom. 

T. T.

Učenci, mentorice, ravnateljica Majda Pikl in župan Franc Sušnik

sanacija plazoV  V stopniku in zahomcah
Na podlagi Programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. feb-
ruarjem 2014 v teh dneh poteka sanacija dveh plazov v Stopniku in Zahomcah. Plaz v Stopniku resno 
ogroža stanovanjski objekt na naslovu Stopnik 12, plaz v Zahomcah pa dve javni poti.

Izvajalca del sta bila kot najugodnejša ponudnika izbrana v izvedenih postopkih javnega naročanja. 
Sanacijo plazu v Stopniku, katere predračunska vrednost znaša 37.802,08 evrov, izvaja podjetje NIVO 
EKO, d.o.o., sanacijo plazu v Zahomcah s predračunsko vrednostjo 62.954,48 evrov pa podjetje VNG 
KRAJNC, Igor Krajnc, s.p. 

Obe sanaciji bosta predvidoma zaključeni v začetku meseca julija.
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ju-jitsarji uspešni tudi na tekmoVanju V judu
Na Vranskem že kar nekaj let učenci, ki trenirajo 
ju-jitsu, dosegajo odlične rezultate. S tem dokazu-
jejo svoje trdo delo na treningih. Letošnje leto so 
se dvakrat preizkusili tudi na tekmovanju v judu, 
ki ga je organiziral Judo klub Jaka v Vojniku. 

Na prvi judo tekmi, ki je bila 28. 4. 2015, so učenci 
OŠ Vransko-Tabor dosegali odlične rezultate. V 
prvem razredu si je zlato priborila Manca Grilj, 
drugo mesto Teja Drnovšek, bron pa si je prisvo-
jila Inja Krušič. Tina Turnšek iz drugega razreda je 
zaradi majhne kilaže tekmovala v skupini prvega 
razreda in osvojila srebro, njena sošolka Lara 
Drolc pa je v kategoriji za druge razrede osvo-

jila drugo mesto. Žiga Turnšek in Martin Cekin iz 
četrtega razreda pa sta si vsak v svoji skupini pri-
svojila bron. 

Na drugi tekmi, ki je bila v soboto, 30. 5. 2015, so 
učenci zopet dosegali odlične rezultate. V prvem 
razredu je Zala Miklavc zasedla prvo mesto, 
Manca Grilj je osvojila srebro, Teja Drnovšek pa 
bron. Peto mesto je zasedla najlažja v kategoriji 
Zala Cekin, ki pa seveda ni bila zadnja. Iz drugega 
razreda je zlato osvojila Lara Drolc, Tina Turnšek 
pa je zasedla 3. mesto. Fantje so tokrat imeli bolj 
resno in težko kategorijo. Iz četrtega razreda je 
Žiga Turnšek osvojil 5. mesto, Martin Cekin pa 
7. mesto. Ažbe Cekin je zaradi poškodbe predal 
borbo in osvojil 7. mesto. 

Čestitke vsem članom za dosežene rezultate 
v tem šolskem letu. Pohvaliti moram vsakega 
člana: Manco, Zalo M., Zalo C., Injo, Roka, Patrika 
Shantija, Tejo, Tino, Martina, Ažbeta in Žiga ter se 
jim zahvaliti za vse preživete skupne trenutke in 
uspehe. 

Sabina Predovnik

zakljuČno druženje V našem domu

V ponedeljek, 8. junija, smo prostovoljčki 
v domu priredili zaključno druženje ob 
koncu šolskega leta. Med šolskim letom 
smo stanovalce redno obiskovali in se z 
njimi družili ob različnih aktivnostih. Za 
tokratno srečanje pa so učenci pripravili 
kratek nastop in priskrbeli pecivo za 

sladkanje. Skupaj smo si ogledali kratke 
filmčke in fotografije, ki so obudile 
spomine in privabile na obraz nasmeške. 
Tokrat se nam je pridružila tudi gospa 
ravnateljica. Nagovorila je stanovalce 
in prostovoljce, hkrati pa je pode-
lila priznanja za pridobljen naziv Junaki 

našega časa in priznanja za sodelovanje 
v projektu Sadeži družbe. Prostovoljčki 
smo od stanovalcev prejeli zahvalo za 
prostovoljno delo in druženje s stano-
valci Zavoda sv. Rafaela. Na koncu nas 
je gospa Saša presenetila še s sladole-
dom, ki je bil ob visokih temperaturah 
prav prijetna osvežitev. Obljubili smo, 
da se bomo v prihodnjem šolskem letu 
zopet družili in skupaj uresničevali naše 
zamisli. 

Zahvaljujemo se stanovalcem Našega 
doma za aktivno sodelovanje, gospe 
Saši za pomoč pri izvedbi delavnic, vsem 
uslužbencem doma ter vodstvu in sode-
lavcem v šoli, ker podpirate naše delo. 
Hvala vam. 

Sanja Marn, Katja Završnik, 
Mirjana Kelavić 

hubertoVa maša - ld  Vransko
Pri lovskem domu na Tešovi je v ne-
deljo, 31. maja, v počastitev spomina 
na vse pokojne lovce LD Vransko 
potekala Hubertova maša. Povabili 
smo tudi vse uporabnike prostora 
na področju lovišča Lovske družine 
Vransko. 

Kljub jutranjemu slabemu vremenu 
nismo obupali, ampak smo uradni del 
z mašo pripravili v notranjih prostorih 
lovskega doma. Z udeležbo krajanov 
smo lahko  zadovoljni, saj smo našteli 
okoli 80 udeležencev. 

Drugi del se je ob lepšem vremenu 
nadaljeval z lovskim golažem in 
s kozarčkom rujnega. Nasmehi 
sodelujočih so povedali vse. Oglasila 
se je celo harmonika, tako da smo 
lahko do poznega popoldneva uživali 
v sončnih žarkih. 

V imenu članov lovske družine Vransko 
se želimo zahvaliti vsem udeležencem. 
Verjamemo, da smo lovci ponovno 
pokazali, da smo del lokalne skupnosti, 
ki se trudi razvijati dobre medsebojne 
odnose, hkrati pa naj bo to napovednik 

za naslednje leto, ko bomo ob 70-let-
nici Lovske družine Vransko ponovno 
poskusili pripraviti prijetno druženje. 

Lovski pozdrav                                                                                                           
Lovci LD Vransko



5

ZGODILO SE JE ...

Vransko  V loVorikah na concours d’eleGance V Villa d’este (italija) 
Muzej motociklov Grom je domov 
pripeljal prvo nagrado za motocikel 
Puch “N”, letnik 1912.

Concours d’Elegance Villa d’Este je 
morda najpomembnejši dogodek, 
vezan na starodobna vozila v Evropi. 
Gre za tradicionalni dogodek, ki se 
odvija že vse od leta 1929, torej vse od 
razcveta plemiških avtomobilov dalje. 
Vrhunska organizacija, gostoljubnost, 
odlična lokacija ob jezeru Como v 
Italiji, dragocena vozila in prisotnost v 

mednarodnem tisku privabijo številne 
pomembne goste med občinstvo. 
Med odmevnimi imeni so bili vsi pred-
stavniki BMW AG - Group Classic, Carlo 
Perelli - novinarska legenda s področja 
avtomobilizma in motociklizma, Ulrich 
Knieps - predsednik strokovne žirije in 
direktor BMW- ja, Danilo Zucchetti - 
vodja hotelov Villa d’Este, glavni oblik-
ovalec motociklov BMW- ja v Münchnu 
in avtor najnovejšega šestvaljnega mo-
tocikla BMW 101 - Edgar Heinrich, Ro-
berto Loi - predsednik ASI in predsed-
nik kulturne komisije FIVA, predsednik 
FIVA - Patrick Rollet, Josep M. Com-
panys - FIVA steward, Simon Kidston, 
Dominik Fischlin in druge eminentne 
osebnosti iz sveta avtomobilizma in 
motociklizma, župani in drugi politiki.
Poudarek na oblikovanju, zgodovinska 
pomembnost vozil, izvirnost in odlična 
ohranjenost vozil so združila pretekli 
vikend najpomembnejša in najlepša 
vozila z vsega sveta. Občudovati je 

bilo možno približno 50 avtomobilov, 
zgrajenih med 1920 in 1980, in 35  mo-
tociklov, narejenih med 1912 in 1980. 
Na Concoursu so bila seveda razstav-
ljena samo vozila, ki so jih po skrbnem 
mednarodnem predizboru izbrali med 
več sto prijavljenimi. Vozila so bila or-
ganizirana in razstavljena v različnih 
kategorijah. Po večurnem natančnem 
pregledovanju s strani strokovne žirije 
vsakega razstavljenega vozila pose-
bej so včeraj končno razglasili zma-
govalce. Slovenski PUCH “N”, letnik 
1912, številka SVAMZ certifikata n°195, 
last Petja Groma, je zmagal in dobil 
prvo nagrado v kategoriji “A”. Motor-
no kolo je sicer razstavljeno v Muzeju 
motociklov Grom na Vranskem. 
Istočasno je potekala dražba dražbene 
hiše Sotheby: najcenejše vozilo je bilo 
prodano za približno 900.000 evrov.  
Več fotografij z dogodka si lahko ogle-
date na www.svamz.com. 

najpomembnejše je dobro sodeloVanje

Gasilska zveza Žalec je program pri-
reditev ob 60-letnici delovanja pričela 
v petek z obiskom občinskih središč in 
s strokovnim forumom v Braslovčah. 
Na strokovnem forumu sta sodelovala 
tudi predsednik Gasilske zveze Sloveni-
je Jošt Jakša in direktor Uprave RS za 
zaščito in reševanje Darko But.

Vodstvo Gasilske zveze Žalec je v petek 
popoldne obiskalo vodstva občin Žalec, 
Polzela, Tabor, Vransko in Braslovče. 
Zveza namreč povezuje 32 prosto-
voljnih gasilskih in eno industrijsko pros-
tovoljno gasilsko društvo iz teh občin. V 
Žalcu jih je sprejel podžupan Ivan Jelen, 
v postroju pa je bilo 97 prostovoljnih 

gasilcev in 18 vozil. Na 
Polzeli jih je poleg župana 
Jožeta Kužnika pričakalo 
34 operativcev in 7 vozil, 
v Taboru jih je sprejel 
župan Anton Grobler s 26 
gasilci in štirimi vozili, na 
Vranskem župan Franc 
Sušnik in 34 gasilcev z 8 

vozili, v Braslovčah pa župan Branimir 
Strojanšek in 60 gasilcev z desetimi vo-
zili. Predsednik Gasilske zveze Žalec Ed-
vard Kugler je županom izročil pismo z 
zahvalo za dosedanjo podporo in z željo 
po nadaljnjem dobrem sodelovanju. 

V novem domu kulture v Braslovčah 
je zatem potekal strokovni forum o 
Gasilski zvezi Žalec v sistemu zaščite 
in reševanja, na katerem so govorili o 
številnih aktualnih temah, povezanih 
s sodelovanjem vseh sil, vključenih v 
zaščito in reševanje, tudi o statusu gasil-
cev. Poleg predsednika in poveljnika 
Gasilske zveze Žalec Edvarda Kuglerja 
in Davida Krka so bili osrednji govorci 

predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Jošt Jakša, direktor Uprave RS za 
zaščito in reševanje Darko But, vodja 
Nujne medicinske pomoči Celje Dori-
jan Zabukovšek, major Slavko Vozel iz 
generalštaba Slovenske vojske, koman-
dir Policijske postaje Žalec Gorazd 
Trbovšek in v imenu petih županov Bra-
nimir Strojanšek. 

Praznovanje 60-letnice žalske gasil-
ske zveze se bo nadaljevalo v soboto, 
13. junija, ko bo ob 17. uri na Vranskem 
nogometna tekma med ekipo gasilcev 
GZ Žalec in ekipo Slovenske vojske, vr-
hunec pa bo v petek, 26. junija, od 17. 
ure dalje na Šlandrovem trgu v Žalcu, 
kjer bo predstavitev gasilske tehnike, 
gorske reševalne službe, jamarjev, nuj-
ne medicinske pomoči, policije in slo-
venske vojske, prikazali bodo ukrepanje 
ob prejemu sumljive pošiljke, v prime-
ru prometne nesreče in z AED (defi-
brilatorjem), ob 21. uri pa se bo pričela 
slavnostna akademija. 

Skupina za promocijo 

GZ Žalec na Vranskem

osnoVnošolci polepšali park
Učenci petega razreda Osnovne šole Vransko so pod vodstvom 
učiteljice gospe Martine Puntar poslikali sestavne elemente v  parku 
pri športni dvorani. 

V imenu Občine  Vransko se jim zahvaljujem za lepo in estetsko izve-
deno poslikavo betonskih elementov skate parka. 

Franc Sušnik, župan Nova podoba lepo poslikanih elementov
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Veter V laseh 2015
Zadnjo soboto v mesecu, 30. maja 
2015, smo se od 10. ure dalje v občini 
Vransko ponovno odzvali jubilejni 20. 
vseslovenski akciji »Veter v laseh – S 
ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI«. 

Na treh lokacijah po občini Vransko 
(na večnamenskem športnem igrišču 
pri Športni dvorani Vransko, na igrišču 
v Prekopi in v športnem parku na 
Ločici pri Vranskem) se je preko sto 
dvajset mladih in njihovih staršev 
pomerilo in pozabavalo v nogometu, 
košarki, odbojki na mivki, boju med 
dvema ognjema, hokeju, štafetnih 

igrah, namiznem tenisu, badmintonu, 
balinčkanju, skakanju po trampolinu, 
vožnji z vozički .... Športne igre smo 
popestrili z ustvarjalno delavnico za 
najmlajše (izdelovanje trgank, risanje 
s kredami po asfaltu …), s plesom in 
z glasbo. 

Udeleženci prireditve so bili še pose-
bej veseli obiska islandskih konj 
Konjeniškega kluba Islander. Mali in 
veliki so lahko jezdili konja in se tako 
preizkusili v prvih korakih veščin ja-
hanja. 

Prireditev je obiskala tudi VTV-tele-
vizija in posnela prispevek o prireditvi. 

Skozi vso prireditev smo osveščali 
mlade o negativnih posledicah 
različnih vrst drog in pozitivnih učinkih 
športne aktivnosti. Hkrati smo spod-
bujali vsakodnevni obisk športnega 
igrišča in druženje s prijatelji in starši 
na prostem.

ZKTŠ Vransko

ZGODILO SE JE ...

križnikoV praVljiČni festiVal 
Križnikov pravljični festival zopet 
potrdil izredno moč živega pripove-
dovanja, združevanja različnih gene-
racij in oživljanja kulturne dediščine.

Zadnji vikend se je v Motniku in 
na Vranskem odvil že 4. Križnikov 
pravljični festival Jenkret je biv ... Os-
rednja nit festivala je bilo tudi letos 
pripovedovanje ljudskih pravljic, ki 
jih je zbral in zapisal Gašper Križnik, 
eden najpomembnejših slovenskih 
zapisovalcev iz 19. stoletja. Pester 
program, obiskovalci vseh starosti 
iz različnih koncev Slovenije, izredna 
povezanost ter zavzetost lokalne in 
okoliške skupnosti so zopet pokazali 

veliko moč pripovedovanja, kulturne 
dediščine, preživljanja prostega časa 
v naravi in pomembnost medgene-
racijskega povezovanja. 

Petkovo slovesno odprtje festivala 
je že po tradiciji predstavljal pripove-
dovalski dogodek za odrasle. V Kul-
turnem domu Motnik sta številno 
občinstvo najprej pozdravila župana 
občine Kamnik in Vransko, gospod 
Marjan Šarec in gospod Franc Sušnik, 
potem pa je obiskovalce  nagovo-
rila ministrica za kulturo RS Slovenije 
mag. Julijana Bizjak Mlakar, letošnja 
častna pokroviteljica. Križnikove prav-
ljice so doživeto in z obilico humorja 
pripovedovali Irena Cerar z glasbenim 
gostom Urhom Vrenjakom, Ciril Hor-
jak, Ljoba Jenče, Rok Kušlan, Breda 
Podbrežnik in duo Vroča župa v ses-
tavi Rok Kosec in Goran Završnik. 
Pripovedovanju je v parku Pod lipami 
sledil ogled razstave ilustracij Polone 
Lovšin ter Milana Eriča, ki oprem-
ljajo pred kratkim izdani družinski 
izletniški vodnik Kamniške pravljične 

poti avtorice Irene Cerar. Vodnik sta 
izdali Založba Sidarta in Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik. Večer 
je spektakularno zaključila ognjena 
predstava Šola za zmaje v izvedbi sku-
pine Čupakabra, ki je dodala ščepec k 
magičnosti in pravljičnosti prizorišča 
4. Križnikovega festivala in povezala 
obiskovalce, ki so se predali skoraj 
poletnemu večeru ter druženje na-
daljevali do poznih ur. 

Sobotni, glavni del festivalskega pro-
grama, se je v zgodnjih dopoldanskih 
urah pričel na Vranskem, ko je snoval-
ka poti in pripovedovalka Irena Cerar 
številne družine popeljala po Vranski 
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pravljični poti. Letos je bila pot vsa 
v znamenju čevljev, saj je bil Gašper 
Križnik tudi sam sprva čevljar. Najprej 
so obiskali 96 let staro čevljarsko de-
lavnico, ki že več generacij pripada 
družini Alje Viryent Novak. Alja je ne 
samo priznana oblikovalka čevljev, je 
tudi zanimiva in iskriva gostiteljica, ki 
je znala doživeto pokazati skrivnosti 
ročne izdelave čevljev. Pravljična pot 
se je nato vila do znamenite Schwent-
nerjeve hiše, kjer so tako veliki kot mali 
z navdušenjem prisluhnili čevljarskim 
pravljicam, se igrali družinske igre, 
barvali čevlje in vezalke ter se sladkali 
z jagodami. Obiskovalci so si bili enot-
ni: “Kako veliko doživetij v dveh urah 
in pol, na manj kot enem kilometru 
poti!” 

V Motniku, rojstnem kraju Gašperja 
Križnika, so se dogodki pričeli v 
zgodnjih popoldanskih urah. Otroci 
so se lahko samostojno podali po 
ugankarski poti in na njenih točkah, 
označenih s čevlji različnih barv, iskali 
skrite pravljične predmete, razvo-
zlavali uganke, prisluhnili ljudskim 
pravljicam, ki so jim jih pripovedovale 

mlade pravljičarke, ustvarjali s čevlji, 
se prelevili v pravljične junake, se v 
parku Pod lipami igrali tradicional-
ne igre, listali po knjigah in sklepali 
nova prijateljstva.  Park Pod lipami, 
ki je s svojimi krošnjami nudil pri-
jetno senco in pobeg pred močnimi 
sončnimi žarki, je še posebej zaživel 
v popoldanskih urah, ko so se v njem 
srečevali in družili obiskovalci vseh 
generacij. Popestritev v parku so bile 
tudi predstavitve okoliških turističnih 
društev, poleg motniškega še tuhinj-
sko in društvo iz Kamniške Bistrice, 
KUD Krašnja in TIC Vransko, sodelova-
li  pa so tudi učenci in učenke iz OŠ 
Šmartno v Tuhinju, ki  so predstavljali 
svojo z zlatim priznanjem nagrajeno 
nalogo Zv´t izvir. Najmlajši Motničani 
so se na svojih stojnicah predstavili s 
pravljičnimi kolački, z magičnim polet-
nim napojem in ročnimi izdelki, ki so 
jih pripravili sami. 

Odlično je bilo obiskano tudi pripove-
dovalsko popoldne za otroke, ki se je 
že tradicionalno pričelo z odprtjem 
likovne razstave in s podelitvijo na-
grad udeležencem likovnega natečaja 
Podobe Križnikovih pravljic. Podelitev 
so s svojim izredno karizmatičnim 
pripovedovanjem popestrili Tone 
Obadič, Špela Regulj in Ivanka Učakar, 
ki jo je spremljal glasbenik Matic 
Smolnikar. 

Medtem ko so starejši obiskovalci 
čakali na sklepno slovesnost, so 
se  mlajši razgibali in se zabavali na 
cirkuški delavnici Cirkokroga (Polona 

Prosen in Kristina Debenjak), ki je 
bila izredno zanimiva popestritev 
letošnjega programa. 

Sklepni večer festivala, ki ga je pri-
pravila in vodila Ivanka Učakar, je 
bil zopet namenjen pripovedovanju 
domačinov. Jože Keršič iz Motnika 
nam je povedal nekaj novih zgodb, 
ki zaradi njega ne bodo šle v poza-
bo, Marina Drolc je pripovedovala o 
bogatem izročilu svoje družine, Urh 
Vrenjak iz Preserij pri Radomljah je do-
godek pospremil ne samo s pripoved-
jo, pač pa tudi z glasbo, gostja Minka 
Kocjanc je iz Bohinja prinesla veliko 
hudomušnosti. 

Festival, ki ga prirejajo Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik in sodelavki Irena 
Cerar ter Ivanka Učakar, so omogočili 
tudi Zavod za turizem in šport Kam-
nik, Turistično društvo Motnik, Gim-
nazija in srednja šola Rudolfa Mais-
tra Kamnik, Občina Vransko, Zavod 
za kulturo,  turizem in šport Vransko 
ter Medobčinska splošna knjižnica 
Žalec. S sofinanciranjem sta dogodke 
omogočila Občina Kamnik in Javna 
agencija za knjigo. 

Organizatorji, ki so s pestrim kul-
turnim programom za otroke in odra-
sle želeli spodbuditi h kvalitetnemu 
preživljanju prostega časa v naravi in 
opozariti na povezanost kulture, kul-
turne dediščine in turizma, so tako z 
obiskom kot izpeljanim programom 
zelo zadovoljni. 

V domu je prijetno in družabno
V Zavod sv. Ra-
faela Vransko 
(Naš dom, kot 
ga imenujejo 
domačini) je 
gospa Ana prišla 
septembra 2014. 
Za Naš dom se 
je gospa odločila 
priti iz razloga, 
da se po padcu 
in operaciji kolka 

uspešno rehabilitira in ponovno po-
stavi na noge. V Naš dom si je želela 
priti, ker je dom obdan s čudovito na-
ravo in z mirom, ki ga narava ponuja.

Ob prihodu v dom je bilo zanjo zelo 
težko. Spoznala je, da pri 87 letih ne 
bo enostavno najti telesno in psihično 

moč, da bo lahko ponovno samostoj-
na pri svojih vsakdanjih dnevnih ak-
tivnostih.

Gospa Ana je svoje otroštvo preživela 
na Ptuju, se poročila in po moževi smr-
ti živela pri sorodnikih v Gotovljah pri 
Žalcu. Veliko časa je namenila varstvu 
otrok ter ročnim spretnostim, pred-
vsem šivanju.

Ko je prišla v dom, si je želela samo, da 
bi lahko hodila, se samostojno gibala 
s pripomočkom za hojo ter se družila 
s stanovalci. Z močno voljo in s pozi-
tivno energijo ter strokovno pomočjo 
zaposlenih ji je uspelo doseči cilj. 
Spoznala je, da se je potrebno tudi 
osebnostno spremeniti, da si se 
sposoben prilagoditi in prilagajati 
vsem dogodkom naprej v življenju.

Gospa Ana pravi: “Zelo sem zadovolj-
na v domu in se prijetno počutim.” 

Z ostalimi stanovalci in sostanovalko 
se dobro razume, zelo rada telovadi, 
je vedno nasmejana, rada se pridruži 
družabnim aktivnostim in dogod-
kom. In ko začuti, da bi želela mir, se 
umakne v svojo sobo, kjer se zelo do-
bro počuti.

Za konec pa gospa Ana pove: “Prav 
sem se odločila, da sem ostala v 
domu. Še naprej bom vztrajna in zbra-
la bom dovolj poguma za življenje.”

Simona Novak, 
mag. zdr. ved. in dipl. fizioterapevtka
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 iz žiVljenja župnije

župnijski pastoralni  sVet župnije Vransko
V letošnjem letu je bil izvoljen 
nov župnijski pastoralni svet 
za obdobje petih let. 

Župnijski svetniki posku-
šamo biti sol župnije, s ka-
tero začinimo življenje, še 
posebno pastoralno življenje 
v našem kraju. 

Naša srečanja, ki so enkrat 
na mesec, se začnejo v farni cerkvi z molitveno uro za duhovne 
poklice. Nadaljevanje sledi v prostorih Našega doma, kjer z gospo-
dom župnikom razpravljamo o življenju in delu v župniji za naslednji 
mesec ter sprejemamo konkretne zadolžitve. Za letošnje leto je že 
pripravljen program romanj, ki je objavljen v oznanilu ter na spletni 
strani župnije.  

Rafko Novak

šmarnice V prekopi
Tudi letošnji maj-
ski večeri so bili 
v Prekopi zelo 
živahni. Otroci 
so se vsak večer 
igrali na igrišču 
ali cesti, ob 20. 
uri pa so pritekli 
oz. prikolesarili 
k Vrbanovi ka-
peli, kjer smo se 
vaščani zbirali pri 
šmarnicah. Vsak 

dan smo odrasli prebrali dve zgodbi, otroci pa so 
molili. Najbolj zanimiva pa je bila seveda sklepna 
molitev ob koncu šmarnic, ko so vaščanke s 
sabo prinesle dobrote.  

Jerca Novak

45 let 
mašniškeGa posVeČenja

Mesec junij je mesec novih maš. V letošnjem 
letu praznuje okrogli jubilej - 45 let mašništva 
- naš gospod župnik Jože Turinek. Župljani mu 
želimo še naprej obilo božjega blagoslova, naj 
ga zavetnik Vranske župnije sv. nadangel Mi-
hael še naprej varuje in spremlja pri njegovem 
delu. 

Rafko Novak

sreČanje zakonceV jubilantoV
V nedeljo, 21. 6. 2015, so se v farni cerkvi na Vranskem 
zbrali zakonci jubilanti, ki v letošnjem letu praznujejo 5, 
10, 15 … 50 let skupnega življenja. Med jubilanti sta bila 
tudi dva para, ki v letošnjem letu praznujeta zlato poroko, 
50 let skupnega življenja. Domači gospod župnik Jože Tu-
rinek jim je v pridigi spregovoril in primerjal zakon s čolnom, 
ki je na morju in ga zajame vihar. Učenci so bili prestrašeni 
in so rekli: ”Gospod, ali ne vidiš, da se potapljamo?” Tako 

je pa tudi potrebno, da se zakonci zavedajo in verjamejo, 
da se v razburkanih časih svojega zakonskega življenja 
obrnejo na pomoč h Gospodu. Med mašo so zakon-
ci obnovili tudi zakonske zaobljube in si obljubili zvesto-
bo v sreči in nesreči, bolezni in zdravju vse dni skupnega 
življenja. Po maši je  sledil še družabni del ob kozarčku 
pred farno cerkvijo.

Rafko Novak
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obiskali smo 
frizerski salon

V maju smo na povabilo mamice 
dečka iz naše skupine obiskali frizer-
ski salon na Vranskem. Ga. Branka nas 
je prijazno sprejela in predstavila svoj 
poklic. Pokazala nam je pripomočke, 
ki jih uporablja pri svojem poklicu. 
Vsakemu otroku je naredila frizuro in 
s tem otroke zelo razveselila. Salon 
smo si ogledali starejši skupini,  1/2  5-6 
let in 5-6 let. Za drugačno preživeto 
dopoldne se zahvaljujemo ge. Branki. 

 Vzgojiteljica Simona Kopitar

prejeli smo elanoVe Gole
Člani fotografskega krožka in 
mentorja smo v preteklem ted-
nu dočakali težko pričakovane 
rokometne gole, ki smo si jih 
prislužili z odličnim 5. mestom na 
fotografskem natečaju Rokomet in 
otroci. Natečaj je v januarju v čast 
svetovnega prvenstva v rokometu, 
ki je v tistem času potekalo v Katarju, 
razpisalo podjetje Elan Inventa d. o. 
o., ki je gole tudi dostavilo. 

Goli so certificirani s strani med-
narodne rokometne zveze (IHF). 

Učenci fotografskega krožka in tudi 
mentorja smo nad goli navdušeni. 

Mentorja 
Katja Završnik in Miha Miklavc

planinci Vrtca Vransko 
na zakljuČnem pohodu

Na prelep sončen petek, 5. junija, 
smo se zbrali v Brodeh, da bi odšli na 
zadnji, peti pohod mladih planincev. 
Nenadoma je mimo naših glav nekaj 

priletelo. Takrat smo v steni hiše za-
gledali gnezdo z majhnimi ptički. 
Korajžni in polni pričakovanj smo se 
odpravili na pot. Nekaj časa nas je 
pod nebom spremljal tudi jadralni 
padalec. Pot je bila kar naporna, ko 
pa smo prišli na vrh hriba, smo si malo 
odpočili. Po poti navzdol je šlo hitreje. 
Na koncu smo si privoščili še kepico 
sladoleda. Katja je podarila vsakemu 
po eno  plastificirano štiriperesno de-
teljico za srečo. Po prijetnem druženju 
smo polni lepih doživetij odšli domov. 

Romana Orehovec in Katja Rotar

naraVni material
V vrtcu Vransko je v pomladi vzklil 
nov kotiček na našem igrišču, kjer se 
nahajajo naravni materiali.

Pri strokovnih delavkah se je po-
rodila zamisel o popestritvi igral na 
igrišču in kar nekaj nas je pripeljalo 
leseni material (deske, kole, krajše in 
daljše hlode in podobno). Ti materiali 
nudijo otrokom možnost za razvoj 
domišljijske igre in gibalnih spret-
nosti. Otroci materiale zlagajo, si de-
lajo iz njih poligone, se ustvarjalno 
igrajo (npr. pošto, policijsko postajo, 
sončno elektrarno …). V času komer-
cializacije in obilice igrač so taki ma-
teriali postali že prava alternativa in v 
vrtcu Vransko pripisujemo temu velik 
pomen. 

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 

naj pesem poVe

V petek, 15. 5. 2015, je v športni dvo-
rani OŠ Prebold potekala prireditev 
ob zaključku pesniškega natečaja Naj 
pesem pove. Natečaja se že 20 let 
udeležujejo mladi pesniki osnovnih 
šol celjske regije, organizira pa ga ak-
tiv slovenistk OŠ Prebold. Posebnost 
tega natečaja je, da na njem ni zma-
govalca ali nagrajenca, ampak so v 
brošuri, ki izide vsako leto, objavljene 
skoraj vse poslane pesmi. 
Letos so mladi pesniki ustvarjali 
pesmi na temo čisto vsakdanjih reči, 
svoje umetnine pa so predstavili pred 
številno publiko, med katero je sedela 
tudi začetnica natečaja, gospa Marija 
Smrke. Svoji poeziji sta pred publiko 
predstavili tudi naši učenki Manca 
Oštir in Eva Marovt. 

Na natečaju so iz naše šole sodelovali 
še Marcel Semprimožnik, Vanesa 
Stanko, Katja Žuna, Lara Jelen in Jus-
tina Jerman pod mentorstvom Polo-
ne Učakar, Darje Savinek in Simone 
Jan. 
Na začetku je goste pozdravil 
ravnatelj šole Oton Račečič, humoren 
program pa sta suvereno povezovala 
osmošolca, ki sta pokazala, da sta 
nadarjena za iskanje rim. Osrednje 
zvezde prireditve so bili mladi pesniki 
vseh sodelujočih šol. 
Nad prireditvijo je bil navdušen 
gost, pesnik Andrej Rozman Roza, 
ki je občinstvo zabaval z gledališko-
literarnim nastopom, na koncu pa 
množično delil avtograme ter se foto-
grafiral z mladimi nadobudneži. 
Po prireditvi so se mentorice in 
pesniki še posladkali ter se z željo 
po ponovnem majskem pesniškem 
druženju na preboldski šoli poslovili 
od prijateljev. 
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uČna ura z Gozdarjem
Tretješolci smo se v petek, 5. 6. 2015, 
odpravili na Gorico, kjer sta za nas 
pripravila učno uro gozdarja Janez 
in Jože. Učenci in učiteljici se obema 
gozdarjema zahvaljujemo za strokov-
no in zanimivo vodenje po gozdni 
učni poti. Več o samem dogodku so 
zapisali učenci.

V petek, 5. 6. 2015, smo šli v gozd z 
gozdarjem. Tam smo spoznali različna 
drevesa. Šli smo tudi na gozdno jaso 
in si ogledali star štor. Iz gozda smo 
kmalu prišli na planoto, od koder smo 
videli avtocesto. Ko smo si ogledali, 
smo šli mimo prašičje kopalnice in 
nazaj v šolo. 
Spoznal sem, da so lubadarji škodljivi 
za drevesa, ker jih jejo. Majhnim 
drevesom pravimo baby drevesa. Če 
storž prelomiš na pol, najdeš v njem 
seme, ki ga raznaša veter. 

Vid Laznik Šoštar, 3. b 
V petek, 5. 6. 2015, smo tretješolci 
odšli z gozdarjem  v gozd. Prva naša 
postaja je bila Gorica. Razdelili smo 
se v dve skupini. Gozdar, ki je bil v 
naši skupini, nam je razložil, zakaj 
je pomembno, da so živali v gozdu. 
Spoznavali smo drevesa. Poznali smo 
veliko dreves, saj imamo v šoli obešen 

plakat, veliko znanja pa smo dobili 
tudi v šoli. Gozdar nam je povedal, da 
mala drevesa imenujemo baby dreve-
sa. Presenetila nas je kopalnica divjih 
prašičev. Poskusili smo tudi gozdno 
deteljo, ki je imela okus po limoni. 
Vrnili smo se v šolo, kjer smo obujali 
današnji poučen dan. Ta dan mi bo os-
tal v lepem spominu. 

Tajda Pikel, 3. b 
Danes, 5. 6. 2015, smo po malici odšli v 
gozd. Z gozdarjem smo odšli na Gori-
co. Videli smo kostanj, divjo češnjo 
in majhna baby drevesa. Potem smo 
odšli v gozd, kjer smo našli smeti. 
Odšli smo naprej, videli smo jajčeca ki-
tajske šiškarice. Prišli smo do gozdne 
njive, kjer je bilo veliko smrek, ki so 
rastle v vrsti. Poskusili smo smrekovo 
smolo, videli smo tudi smrekovega 
lubadarja. Sprehodili smo se mimo 
gozdne kopalnice, si ogledali brisačo, 
ki jo ima divji prašič, in se čez travnik 
napotili v šolo. Našli smo koprivo, s 
katero smo se tudi opekli. 

Nejc Šmajs, 3. b 
5. 6. 2015 smo odšli z gozdarjem v 
gozd. Najprej smo odšli na Gorico, kjer 
nas je pričakal gozdar. Na Gorici nam 
je povedal veliko stvari o drevesih. 
Nato smo odšli naprej. Videli smo 
mravljišče, objeli smo debel hrast, 
objeti so ga morali kar trije učenci. 
Ogledali smo si storže smreke in v njih 
poiskali semena. Malo pred koncem 
smo videli tudi gozdno kopalnico. Ta 
dan je bil lep in poučen. 

Luka Poljanšek, 3. b 

Dne 5. 6. 2015 smo odšli v gozd z 
gozdarjem. V gozdu nam je razka-
zal drevesa in povedal veliko o njih. 
Potem smo odšli do drevesa, ki je ime-
lo luknjo. Gozdar nam je povedal, da 
je to drevo bolno in da ima bolezen 
kostanjev rak. Povedal nam je, kate-
re rastline lahko v gozdu jemo. Zelo 
mi je bilo všeč, ker imam rada pouk v 
naravi. 

Lara Fideršek, 3. b 
5. 6. 2015 smo učenci 3. razredov odšli 
v gozd. V gozdu sta nas čakala dva 
gozdarja. Gospod Janez je spremljal 
3. a, gospod Jože pa 3. b-razred. Naj-
prej smo si ogledali drevesa in spoz-
navali, katero drevo je. Spoznali smo 
hrast, bukev, smreko, jelko, kostanj, 
divjo češnjo … Šli smo po poti naprej 
in opazovali drevesa. Pokazal nam 
je razliko med jelko in smreko. Jedli 
smo tudi smolo. Bila mi je zelo všeč. 
Šli smo naprej. Ogledali smo tudi ba-
zen divjega prašiča oziroma njegovo 
kopalnico. Tako se je naš lep dan v 
gozdu končal. Bilo je lepo. 

Valentina Štefančič, 3. b 
Danes, 5. 6. 2015, smo odšli v gozd. 
Pred gozdom sta nas čakala gozdarja. 
Odšli smo v gozd in spoznavali dreve-
sa. Odšli smo naprej in po poti nam je 
gozdar povedal, da sta jelka in smreka 
različni. Povedal nam je še o žuželkah 
in gozdu. Rekli so nam, da gremo do 
gozdne kopalnice. Ko smo prišli, je 
Žiga ugotovil, da je to kopalnica divje-
ga prašiča. Ko smo odšli naprej, smo 
se pogovarjali o jeseni, odpadanju 
listja z dreves, pripravi živali na zimo. 

Žiga Čater, 3. b
prostoVoljci in filozofi V ljubljani

V četrtek, 21. maja, smo se učenci 
prostovoljci in učenci izbirnega pred-
meta filozofija za otroke in mentorji 
Darja Korpnik, Sanja Marn, Mirjana 
Kelavič, Miha Miklavc in Katja Završnik 
odpravili v Ljubljano. 
V Ljubljani smo si naprej v Kino-
dvoru ogledali film Zeleno kolo, prvi 
celovečerec, ki je nastal v Savdski 
Arabiji. To je film o zabavni in pogum-

ni desetletni 
deklici Vadždi, 
ki v konserva-
tivnem okolju 
preizkuša meje 
d o v o l j e n e g a . 
Veliko je priprav-
ljena storiti, 
da bi končno 
zaslužila za 
kolo, tega pa 

vozijo le fantje. Film je prejel že 16 fes-
tivalskih nagrad. 
Po ogledu filma smo izvedli delavnico, 
v kateri smo se pogovarjali o samem 
filmu. Ugotovili smo, da obstaja ve-
liko razlik med otroštvom v Sloveniji 
in otroštvom v Savdski Arabiji. 
Ker smo bili že lačni, smo po ogledu 

filma in delavnice obiskali bližnjo stoj-
nico, kjer pečejo pice, ter si privoščili 
vsak en kos pice. Pica je bila nagrada 
za učence in njihovo pridno delo v 
tem šolskem letu. 
Ko smo napolnili naše trebuščke, smo 
se na OŠ Maksa Čufarja spoznali s poj-
mom prostovoljstvo ter obnovili, kar 
že vemo o njem. Delavnici sta za nas 
pripravili prostovoljki Slovenske filan-
tropije, organizacije za spodbujanje 
prostovoljstva. 
Po vseh dogodkih je sledil prosti čas v 
BTC Cityju. 
Imeli smo se lepo. Upamo, da bomo 
podoben dogodek lahko drugo leto 
spet izvedli. 

Katja Završnik 
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utrinki z zakljuČneGa sreČanja Vrtca Vransko
V torek, 2. 6. 2015, smo kot zaključno 
dejanje iztekajočega šolskega leta 
organizirali srečanje, kjer smo se 
družili otroci, starši, vzgojni kader ter 
naši posebni gostje iz društva Vesele 
nogice. Na igrišču smo risali, slikali, 
izdelovali priponke, se igrali s peskom, 
z naravnimi materiali, še posebej pa 
smo ponosni na naš dobrodelni tek, s 
katerim smo zopet zbrali lepo število 
zamaškov. Skozi vse dobrodelne akci-
je, ki jih v našem vrtcu ni bilo malo, 
smo se učili, da je včasih potrebno le 
malo, da osrečiš nekoga in se hkrati s 
tem tudi sam počutiš koristnega, za-
dovoljnega. 

Svoboda in sreča posameznika 
namreč ne temeljita samo na 
uspešnosti njegovega tekmovanja z 
drugimi posamezniki, temveč tudi na 

njegovem prizadevanju za svobodo in 
srečo vseh ljudi. Solidarnost pomeni 
solidarnost med bogatimi in rev-
nimi, med zdravimi in bolnimi, med 
uspešnimi in manj uspešnimi, med 
moškimi in ženskami, med odraslimi 
in otroki, med vsemi rasami, med vse-
mi narodi, med pripadniki različnih 
religij, med večinami in manjšinami, 
med ljudmi in okoljem. 

Ponosni smo, da imamo v naš vrtec 
vključene otroke tako čudovitih 
staršev, ki imajo tako velik posluh do 
tovrstnih stvari. 

Verjamemo, da moramo otroke soli-
darnosti in občutljivosti do različnih 
neenakosti učiti zelo zgodaj. Preko 
primerov dobre prakse moramo to 
delo skrbno načrtovati, včasih pa na 

dogodke in življenjske zgodbe odrea-
girati s svojim čutom. Marsikdaj je 
namreč potrebno na kakšno situacijo 
odreagirati takoj, brez vnaprejšnjih 
načrtovanj in velikih planov. Treba je 
odreagirati s srcem in z očmi, ki vidijo, 
kam in v koga je potrebno usmeriti 
svojo energijo. V letošnjem šolskem 
letu smo zbrali 2300 kg starega pa-
pirja in kar velik kup zamaškov, že na 
samem srečanju pet velikih vreč. 

Hvala, ker nam pomagate pri 
uresničevanju te vizije. 

Vrtec Vransko se pri organizaciji do-
brodelnega teka zahvaljuje za pomoč 
in prostor Nogometnemu klubu Vran-
sko. 

Kolektiv Vrtca Vransko 

obiskali smo »sodarstVo uČakar« na Vranskem

Učenci 4. a–razreda smo se pri pred-
metu družba pogovarjali o gospodar-
skih dejavnostih na Vranskem. Zato 
smo obiskali znanega obrtnika na 
Vranskem, gospoda Marka Učakarja. 

Naši vtisi o obisku 

Danes, 4. 6. 2015, smo obiskali 
Sodarstvo Učakar na Vranskem. Spre-
jel nas je lastnik Marko Učakar, ki 
nam je povedal, da je sodarstvo obrt, 
ki izumira. S sodarstvom se je pred 
več kot 50 leti začel ukvarjati njegov 
oče. Glavni material za izdelavo soda 
sta les in inoks kovina. Največ sodov 
izdelajo iz akacije, češnje, kostanja, 
macesna in nekaj tudi iz hrasta. Les 
najprej razžagajo in ga dajo sušiti za 
eno do dve leti. Da ga lažje obdelajo, 
ga dajo v vročo vodo. Sode izdelujejo 

po naročilu.    

Dvajset odstotkov izdelajo za slo-
venski trg, ostalo pa za tujino. Pred-
stavitev mi je bila zelo všeč, saj sem se 
naučila veliko novega. 

Justina Jerman, 4. a 

Gospod Učakar nam je predstavil 
poklic sodarja. Razložil in opisal nam 
je delno izdelavo soda. Ta gospod je 
sedaj že druga generacija sodarjev, 
saj je leta 1962 s sodarstvom začel že 
njegov oče. Sploh si nisem predstav-
ljala, koliko dela zahteva ta poklic. Na 
predstavitvi sem uživala. 

Manca Oštir, 4. a 

Gospod Učakar nam je zaupal, da 
ima oreh tri dobre stvari: les, orehe 
za potico in daje nam prijetno senco. 
Pokazal nam je različne vrste lesa: 
hrast, akacijo, kostanj, češnjo, ma-
cesen in bukev. Tanin v lesu je zelo 
grenak, zato mora les dolgo stati zu-
naj v naravi. 

Žiga Semprimožnik, 4. a 

Danes smo obiskali sodarstvo Učakar. 
Vse se je začelo v šoli. Ob 8. 30 smo 
se zmenili, da si pomembne podatke 
napišemo na list in še sami postavimo 
kakšna vprašanja. Obuli smo se in od-
pravili na pot, ki ni bila dolga in je hitro 
minila. Ugotovil sem, da je Sodarstvo 
Učakar nasproti Mizarstva Pikl, ki so 
nam ga predstavili učenci 4. b–raz-
reda. Najprej nas je gospod Učakar 
vprašal, kaj vse potrebujemo za izde-
lavo soda. Zatem nam je predstavil, 
katera drevesa so primerna za izdela-
vo sodov. Razkazal nam je delavnico, 
ki je zelo zanimiva. Povedal nam je, da 
je to sodarstvo staro že več kot 50 let. 
Sode prodajajo v Nemčijo, Kanado, 
Italijo … Izdelujejo pa tudi kopalne 
kadi. Zaposlene ima tri delavce. Na 
koncu smo si ogledali še sušilnico in 
mu v zahvalo izročili majhno darilo. 

Lovro Praprotnik, 4. a 
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strokoVna ekskurzija deVetošolceV V sloVensko primorje

V torek, 26. 5. 2015, smo se devetošolci OŠ Vransko-Tabor odpravili na 
strokovno ekskurzijo na morje.

Z avtobusom smo se najprej odpravili v Luko Koper, kjer nam je gos-
pod razložil nekaj stvari o zgodovini luke in statistiki, koliko ladij letno 
pripelje v luko. Bilo je zelo zanimivo, saj smo videli okoli 15.000 novih 
avtomobilov, silose, naftne cevi, bagra sesalnika, tovorne ladje, ladjo 
z imenom Aurora … 

Iz luke smo se odpravili na plažo, kjer se jih je 
večina kopala in uživala v morski vodi, nekaj pa 
nas je opazovalo nenevarne meduze. Preden 
smo se z avtobusom odpeljali do Sečoveljskih 
solin, smo si privoščili še sladoled. V solinah 
nam je gospod predstavil soline in nam pove-
dal, kako pridobivajo sol ter da so sečoveljske 
in strunjanske soline edine na svetu, ki še upo-
rabljajo metodo pridobivanja soli s pomočjo 
alg. 

Za lep zaključek ekskurzije smo se odpravili še v 
Planet Tuš Koper, kjer smo lahko šli nakupovat, 
igrat bowling ali biljard. Okrog sedmih zvečer 
smo se odpravili proti domu. Preživeli smo res 
lep dan. 

Erika Orehovec, 9. a

osnoVna šola Vransko-tabor predstaVila robo-uČenje 
na 3. konferenci  o razVoju kadroV

V sredo, 27. maja 2015, se je 
Osnovna šola Vransko-Tabor 
udeležila 3. konference o raz-
voju kadrov z naslovom Kom-
petence 21. stoletja: od besed 
k dejanjem. Na konferenci, 
ki je potekala v kongresnem 
centru Thermana v Laškem, 

smo predstavili aktivnost Lego sistemi in t. i. ROBO-učenje 
(Lego robotiko). Organizator konference Javni sklad Re-
publike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je našo ak-
tivnost spoznal kot dobro prakso in nas kot edino osnov-
no šolo v državi povabil k sodelovanju. Učenci 9. razreda 
Beno Učakar, Aljaž Grabner in Tilen Tehovnik so prikazali 
delovanje lego robotov in zbranemu avditoriju predstavili 
svoja izkustva o ROBO-učenju. Na konferenci so pustili 
močan vtis in tako pripomogli k promociji in ugledu naše 
šole. 

Vtisi učencev o konferenci 

Konferenca je bila zanimiva izkušnja in vsi smo se veliko 
naučili. Ponosen sem, da sem lahko zastopal našo šolo 
na tej konferenci. Najbolje je bilo, ko smo videli, kakšne 
prispevke so imeli tudi drugi (električni avto, oblačila za 
invalide). 

Beno Učakar 
Na konferenci je bilo zanimivo in nevsakdanje, ker smo 
pred veliko ljudmi predstavili naše izdelke in delovanje 
robotov. Med konferenco smo izvedeli tudi nekaj novih 
stvari in dobili tudi nekaj idej. To je vsekakor dobra izkušnja. 

Tilen Tehovnik in Aljaž Grabner 

Mentor Lego robotike: Miha Miklavc 

ekskurzija tretješolceV
V sredo, 20. maja, smo se tretješolci 
odpravili na zaključno ekskurzijo. 
Odšli smo v Muzej na prostem Ro-
gatec, v konjeniški klub Strmol in v 
Olimje. Preživeli smo zanimiv, sončen 
in vroč dan. Več o dogodku so zapisali 
učenci 3. b-razreda.

Včeraj, 20. 5. 2015, smo odšli na ek-
skurzijo. V šolo smo prišli čisto nor-
malno in v jutranjem varstvu počakali 
na avtobus. Avtobus je prišel ob 
8.25 in nas kaj kmalu odpeljal novim 
dogodivščinam naproti. Peljali smo 
se mimo Šempetra, Žalca, Celja, 
Šentjurja, Šmarja in prišli v Rogatec, 
kjer smo odšli v konjušnico. Tam smo 
spoznavali opremo za konje, konje 
smo tudi jezdili, kupovali spominke in 
pojedli vsak svojo malico. Potem smo 
odšli v muzej na prostem. Tam smo 
izdelovali žulike, sveče iz čebeljega 
voska in ogrlice. Ogledali smo si ce-
loten muzej in lahko tudi kaj kupili. 
Ko je bil čas, da gremo v Olimje, smo 
se vkrcali na avtobus in se odpeljali v 
Olimje na Jelenov greben. Tam smo 

jedli kosilo in hranili jelene. Potem 
smo odšli še v čokoladnico, mimo sa-
mostana in zeliščnega vrta. Nekateri 
smo si ogledali tudi cerkev. Po ogledu 
smo se odpeljali do šole, kjer so nas že 
čakali starši. Ta dan bi še ponovila, saj 
je bil zabaven in poučen. 

Zoja Šoštar, 3. b 

V sredo, 20. 5. 2015, smo imeli 
zaključni izlet v Rogatec, Olimje in na 
Jelenov greben. Najprej smo ob 8.25 
odšli na avtobus in se odpeljali do 
konjeniškega kluba Strmol. Tam so 
nekateri jezdili konje, nekateri pa tega 
niso želeli. Poleg jahalnega kluba je 
bil muzej na prostem, v katerem smo 
si ogledali stare zgradbe. Iz Rogatca 
smo se odpeljali na Jelenov greben, 
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kjer smo pojedli kosilo in hranili jelene. 
Potem smo odšli še v čokoladnico, 
kjer sem kupil tri bele čokolade. 

Urban Oštir, 3. b 

V sredo, 20. maja, smo imeli ekskurzi-
jo. Najprej smo odšli v konjušnico, kjer 
smo jezdili konje. Tam smo si lahko 
kupili spominek. Jaz sem si kupila 
magnetek štiriperesno deteljico. 

Potem smo šli v muzej na prostem. 
Tam smo imeli delavnice, spekli smo 
kruh, izdelali obesek za ogrlico in 
svečo. 

Po ogledu smo se odpeljali na Jelenov 
greben na kosilo. Za posladek smo do-
bili sladoled. Šli smo tudi krmit jelene. 
Gospod Ježovnik nam je povedal zani-
mive stvari o teh živalih. 

Nazadnje smo odšli v čokoladnico in 
se nato odpeljali nazaj na Vransko. Tu 
so nas že čakali starši. Ta dan mi je bil 
zelo všeč in bi ga še ponovila. 

Lara Fideršek, 3. b 

Dne 20. 5. 2015 smo imeli zaključno 
ekskurzijo. Zjutraj okrog 8. ure so 
reditelji odšli po malico. Za malico je 
bil sendvič, voda in jabolko. 

Kmalu je gospod Jože pripeljal av-
tobus. Na njem so nas že pričakali 
učenci 3. c-razreda. Med vožnjo smo 
opazovali okolico in nekateri so pred-
stavljali kraje, skozi katere smo se 
vozili. Predstavili so nam Celje, Žalec, 
Šempeter, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, 
Rogatec, Rogaško Slatino, Podčetrtek 
in Olimje. 

Po precej dolgi vožnji smo prispeli na 
naš prvi cilj, to je bil Rogatec. Tu smo 
si najprej ogledali različne pasme konj, 
ki smo jih tudi jezdili. Skrbniki konj so 
nam povedali, da bo ena izmed ko-
bil kmalu skotila žrebička. Ko smo z 
jezdenjem konj končali, smo si lahko 
kupili še spominke. 

Druga postaja naše ekskurzije je bil 
muzej na prostem. 

Učenci 3. a in c-razreda so si pred 
obiskom delavnic lahko kupili 
spominke, mi pa smo bili žal prepozni, 
zato smo odšli peč žulike. Po tej de-
lavnici smo izdelovali obeske iz ovčje 
volne. Naša zadnja delavnica je bila 
zanimiva, saj smo se učili o čebelah 
in izdelali smo si sveče. Po delavnicah 
smo si podrobno ogledali hiše, kmeti-
jo, dekliško sobo. Po ogledu pa smo 
lahko tudi učenci b-razreda kupovali 
spominke za svoje domače. Nato smo 
pot nadaljevali na Jelenov greben. 

Tam smo se najprej okrepčali s kosi-
lom, nato pa odhiteli na ogled jele-
nov in muflonov. Po ogledu nismo 
pozabili na obisk čokoladnice, kjer 
smo se lahko posladkali. Žal pa se je 
s tem obiskom naša ekskurzija počasi 
zaključevala. Bilo mi je že hudo, da je 
že konec, ampak tako pač je. Vesela 
sem bila, da je bilo lepo vreme in da 
smo ta dan najbolje izkoristili. Ta dan 
mi bo ostal v lepem spominu. 

Tajda Pikel, 3. b

oboGatitVena dejaVnost - taborniki
Z našimi srečanji smo pričeli v januar-
ju. Osnovni cilj dejavnosti je približati 
taborniško življenje, razmišljanje in 
aktivnosti predšolskim otrokom, da 
otroci razumejo pomen in vodilo 
taborništva. 

Kdo sploh smo taborniki?  
• Radi smo v naravi, 
• raziskujemo in varujemo naravo, 
• obiskujemo in opazujemo, spoz-

navamo naravo v vseh letnih 
časih, 

• igramo se različne igre, pojemo, 
• z različnimi aktivnostmi (pred-

vsem na prostem) skrbimo za 
svoje zdravje. 

Za doseganje teh osnovnih ciljev sva 
mentorici pripravljali različne de-
javnosti. 

Prvo srečanje je potekalo v obliki 
spoznavanja taborništva. Naučili smo 
se taborniški pozdrav, spoznali znak 
in kaj predstavlja ter si izbrali ime naše 
skupine. Ker mora ime izvirati iz nara-
ve, so se otroci odločili, da bomo Med-
vedki. Tako smo si na prvem srečanju 
izdelali tudi zastavo s tem  simbolom 
in se naučili bans ´´Medvedek na 
mostičku´´. Seveda srečanje ne more 
miniti brez igre. Spoznali smo gibalne 
igre ´´šepasta lisica´´, ´´roka na roko´´ 
in ´´prijatelja´´. 

Na drugem srečanju smo se podali 
v gozd. Spoznavali smo ga preko 
čutil, prepoznavali drevesa, se igrali 
gibalne igre ter nabrali material za 
igro ´´čarobna škatla´´. Pri tej igri so se 
otroci preizkusili v tipanju in prepoz-
navanju predmetov iz narave. 

Tudi tretje srečanje je potekalo delo-
ma v gozdu in deloma v vrtcu. Na 

gozdni jasi smo se igrali novo gibalno 
igrico ´´podgana´´ in preizkusili igre, 
ki smo jih spoznali že na prejšnjih 
srečanjih. Nabrali smo si tudi palice, 
ki smo jih potem uporabili pri učenju 
kavbojskega vozla. Za zabavo smo 
poskrbeli  z izdelavo instrumenta/igre 
´´poi´´ iz odpadnih materialov. 

Zadnje srečanje, ki je načrtovano za 
junij, pa bo nekoliko daljše. Potekalo 
bo v obliki orientacijskega pohoda. 
Otroci bodo s pomočjo slikovnih na-
vodil iskali pot in na podlagi znanj 
in veščin, pridobljenih na prejšnjih 
srečanjih, reševali naloge. 

V skupino tabornikov je bilo letos 
vključenih 25 otrok v starosti 4-6 let. 
Otrokom bo v juliju ponujeno tudi 
letovanje v Ribnem. 

Mentorici:
Nada Kolar, Mateja Pečovnik
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uČitelji osnoVne šole Vransko-tabor 
na mednarodni konferenci sirikt 2015

Mednarodna konference SIRikt 2015 
je dogodek, ki ga je letos že devetič 
organiziral Zavod RS za šolstvo. Na-
menjen je vsem učiteljem in ostalim 
pedagogom, ki jih zanima uporaba 
sodobne tehnologije pri pouku. Kon-
ferenca je potekala med 27. in 29. ma-
jem v Kranjski Gori. 

Letošnje konference SIRikt smo se 
udeležili tudi učitelji naše šole: Simo-
na Jan, Polona Miklavc, Miha Miklavc, 
Polona Vodičar in Katja Završnik. 
Konference smo se nekateri učitelji 
udeležili že večkrat. 

Tema letošnje konference je bila 
Učimo se drug od drugega. Na 
konferenci smo iskali odgovore na 
vprašanja: Kako se učimo učitelji od 

učencev? Kako se učenci učijo drug 
od drugega? Kako se učimo sodelavci 
drug od drugega? Kako pri tem zbi-
ramo in uporabljamo podatke? 

Na plenarnih predavanjih so nam pre-
davali priznani tuji pedagogi, med 
drugim Pedro De Bruyckere iz ant-
werpenske univerze v Belgiji; Gráinne 
Conole iz University of Leichester UK; 
Jerker Porat, učitelj in IKT- koordina-
tor iz Nore na Švedskem. 

Po plenarnih predavanjih smo na 
sejmu DajDam tudi mi predstavili 
naše delo: Simona Jan je predstavila 
prispevek z naslovom Priprava na 
tekmovanje Kresnička v 4. razredu 
s pomočjo IKT, Miha Miklavc prispe-
vek z naslovom ROBO-učenje, Po-
lona Miklavc prispevek z naslovom 
Uporaba IKT v dramskih prizorih, 
Polona Vodičar in Katja Završnik pa 
sta predstavili prispevek z naslovom 
Besedilne naloge v risanki. Katja 
Završnik je predstavila tudi prispe-
vek Drobci iz vesolja, »Google Sites« 
spletna stran za učenje geografije 
v 6. razredu. Povzetke omenjenih 

prispevkov si lahko preberete na 
spletni strani sirikt.si. 

Zavod RS za šolstvo je na letošnji 
konferenci razpisal tudi dva natečaja 
na temo Kako se učimo drug od dru-
gega. Za natečaj sva mentorici Polona 
Vodičar in Katja Završnik z nekaterimi 
učenci 3. b-razreda pripravili kratko 
videozgodbo o tem, kako se lahko 
učimo drug od drugega. Posnetek si 
lahko ogledate na portalu MojaObci-
na. 

Mednarodna konferenca SIRikt je 
odlična priložnost, da kot učitelj 
predstaviš svoje delo, poleg tega pa 
dobiš dragocena znanja in poznan-
stva, ki nam bodo koristila pri nadalj-
njem delu. 

Katja Završnik
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knjižniČna stran

napoVedujemo V juliju in aVGustu, v času odprtosti knjižnice:
• Razstava Spodnja Savinjska dolina v primežu 1. sv. vojne 
• Nagradna poletna križanka  
• Knjige menjajo lastnika – bukvarna

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

zgodilo se je ...
knjižnico so obiskale cVetne Vile 
Komaj smo strnili vtise z Vranske pravljične poti, že smo v knjižnico povabili cvetne vile. Najprej smo 
jih spoznali v ljudski pripovedki Pastir, nato pa smo si jih izdelali še sami. V našo sredo jih je pripeljala 
Darja Kos, ki nam je pokazala, kaj vse lahko izdelamo iz posušenega cvetja, trav, listov ... Uspeli so 
nam lični izdelki, ki vam jih dajemo na ogled. 

knjižne noVosti     
• Thomson, E.: Mesečina in ples 
• Trapp, K.: Viteški grad 
• Rubel, D.: Pri zdravniku 
• Holzwarth R., U.: Pri nas doma 
• Freedman, C.: Objemi me, medvedek 
• Mongredien, S.: Preden gremo spat 
• Moschner, M.: Cirkus 
• Hiti O., A. (prev.): Kako igrati nogomet 
• Bedford, D.: Rad te imam (zbirka) 
• Stinson, K.: Violinist 

• Kraljič, H.: Beli muc in črni muc 
• Kobula, K. Z.: Zinka Črepinka 
• Pergar, S.: Najlepši kraj 
• Menih, K.: Skrivnostna Bela golobica 
• Majhen, Z.: Sr(e)čna dežela 
• Radovanovič, V.: Petelinček 
• Mav H., N.: Na sledi morilcu 
• Mav H., N.: Tekma s kifeljci 
• Muck, D.: Škratovile in pasje srce

obVestilo 
Spoštovane obiskovalke, obiskovalci, 
obveščamo vas, da bo Občinska knjižnica Vransko v juliju in avgustu ob sobotah zaprta. Pričakujemo vas vsak 
torek in petek od 12. do 18. ure. 
 Naj vas ob tem spomnimo, da je knjižnica virtualna in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, 
uporaba elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega 
naslova www.zal.sik.si. 
Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov. 
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Vabilo na oratorij Vransko 2015
Letošnji oratorij v župniji Vransko odpira svoja vrata za vse osnovnošolske 

otroke, ki bi želeli z nami preživeti čudovite počitniške dni. 
Potekal bo od 27. julija do 2. avgusta v OŠ Vransko. 

Priložena je prijavnica, ki jo je potrebno izpolnjeno oddati do ponedeljka, 
20. julija, domačemu župniku gospodu Jožetu v župnišču Vransko, 
katehistinji Katji Pečovnik (031 227 694) ali vodju oratorija Romanu 

Ameršku (051 648196).

PRIJAVNICA

Ime in priimek: _________________________________________________________________________________ 

Naslov:  _______________________________________________________________________________________ 

Telefon staršev/skrbnikov v času oratorija:  ______________________________ 

V šolskem letu 2015/16 bom obiskoval/a _____________ razred.

Posebne opombe (alergija, bolezni, zdravila …):  _____________________________________________________

Podpis staršev: ________________________
S podpisom soglašam z izvedbo programa, s pravili in ukrepi discipline, če moj otrok ne bo upošteval pravil na oratoriju in 
s tem ogrožal sebe in druge. Soglašam tudi z objavo fotografij in videoposnetkov na spletnih straneh in v občilih, ki bodo 
poročala o dogajanju na Oratoriju.

Velikost majice: 7/8     9/11    12/14   S      M      L       XL 

Prispevek znaša za prvega otroka 25 €, za vsakega naslednjega pa 20 €.

       "Pesem je končana, toda melodija odzvenja dalje."  
                    Irving Berlin 

 

 

Poslovil se je Janko Križnik, leta 2009 prejemnik grba Občine 
Vransko za življenjsko delo na področju športa in publicistike. 

Janko Križnik se je rodil 2. 4. 1938 na Vranskem,  kjer je obiskoval in zaključil osnovno 
šolo. Ljubezen do športa, ki je nato zaznamovala njegovo poklicno pot, se je rodila na 
gimnaziji v Celju. Po končanem študiju na fakulteti za šport v Ljubljani se je kot profesor 
športne vzgoje vrnil v domači kraj in številne generacije Vranšanov navdušil za športno 
udejstvovanje. Posebej pri srcu mu je bil nogomet.  

Poklicno pot je nadaljeval v Celju, se tam ustalil in si ustvaril družino.  

V prostem času se je navduševal nad zgodovino. Obiskoval je arhive in raziskoval, 
izsledke pa objavljal v številnih publikacijah. Po njegovi zaslugi smo Vranšani spoznali 
pomembne dogodke in rojake, ki bi sicer utonili v pozabo. 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 
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želite odpreti dopolnilno dejaVnost na kmetiji?
Kaj je dopolnilna dejavnost na kmetiji? 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki 
omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in 
delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega 
dohodka na kmetiji. 
Skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 
njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, vpis v register kmetijskih 
gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti določa Uredba o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji (Ur. list RS, št. 58/14). 
Kdo je lahko nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji? 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko 
nosilec kmetije ali član kmetije, ki ima za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji soglasje nosilca 
kmetije. Dopolnilno dejavnost lahko opravljajo nosilec 
dopolnilne dejavnosti, člani kmetije in zaposleni na 
kmetiji. 
Katera kmetija lahko registrira tovrstno dejavnost? 

Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, 
mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih 
kmetijskih površin, razen v primeru čebelarstva, 
predelave medu in čebeljih izdelkov ter apiturizma. 
Za izračun primerljivih kmetijskih površin se upošteva 
vrsta rabe v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za 
izračun primerljivih kmetijskih površin se upoštevajo 
prijavljene grafične enote rabe zemljišča kmetijskega 
gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v Register 
kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo. Glede na različne vrste dejanske rabe GERK 
se za en hektar primerljivih kmetijskih površin štejejo: 
• 1 ha njiv, 
• 2 ha travnikov ali ekstenzivnih ali travniških 

sadovnjakov, 
• 0,3 ha intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, 

oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč ali rastlinjakov ali 
• 6 ha drugih površin. 
Na kmetiji se ne sme opravljati posamezna vrsta 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec ali član 
kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran 
za istovrstno dejavnost, ali zakoniti zastopnik pravne 
osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani 
za istovrstno dejavnost. 
 Katere vrste dopolnilne dejavnosti se lahko registrira? 
• Predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih 

sadežev in zelišč; 
• predelava gozdnih lesnih sortimentov; 
• prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij; 
• vzreja in predelava vodnih organizmov; 
• turizem na kmetiji; 
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki; 

• predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in 
prodaja energije iz obnovljivih virov; 

• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in 
opremo, zakol živali ter ročna dela; 

• svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. 

Kje lahko registrirate dopolnilno dejavnost na kmetiji? 

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred 
začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti pridobiti 
dovoljenje krajevno pristojne upravne enote. Vlogo 
prosilec dobi na upravni enoti ali na spletnem naslovu 
(http://www.upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_
enoti/obrazci_upravne_enote_zalec/ ). 
Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po 
dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji in ko so izpolnjeni vsi pogoji, 
ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne 
dejavnosti določajo področni predpisi. 
Hkrati bi vas opozorili, da letni dohodek iz dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih 
letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih 
povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji v preteklem letu. Kot dohodek iz dopolnilne 
dejavnosti se šteje dohodek, brez znižanj, povečanj 
in davčnih olajšav, ugotovljen kot razlika med davčno 
priznanimi prihodki in odhodki, kakor je izkazan v 
davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti. Kadar se davčna osnova od dohodka 
iz dopolnilne dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, se kot dohodek iz dopolnilne 
dejavnosti šteje dohodek dopolnilne dejavnosti, 
ugotovljen na podlagi podatkov obračuna dohodnine  
dohodka iz dejavnosti. 
Obstoječi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z 
določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016. 
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli 
sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se 
jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost 
iz odločbe o pravici do sredstev, morajo opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami 
te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz 
odločbe o pravici do sredstev. 
Nazadnje velja omeniti še, da Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pripravlja spremembe 
predmetne Uredbe, katere bistvena novost naj bi 
bila v širitvi nabora dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 
kamor naj bi spadale tudi socialno-varstvene storitve 
in prodaja energije iz obnovljivih virov. 
Za podrobnejše informacije, povezane z izdajo 
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, nam pišite ne e-naslov ue.zalec@gov.si ali nas 
pokličite na tel. št. 03 71 35 120. 

Simona Stanter, načelnica
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držaVna štipendija - dijaki in študenti

Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za 
državno štipendijo lahko vlagatelji - dijaki vložijo 
avgusta, študentje pa septembra na Center za socialno 
delo Žalec, in sicer osebno, po pošti ali v elektronski 
obliki. 
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, 
ki: 
• so državljani Republike Slovenije; 
• zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev 

štipendije (starostni pogoj ter pogoj, da 
upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja 
samostojne registrirane dejavnosti, da ni vpisan v 
evidenco brezposelnih osebe in da ni poslovodna 
oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega 
zavoda); 

• izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede 
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega 
člana. 

V imenu mladoletnih dijakov za štipendijo zaprosijo 
njihovi starši. Štipendije se podeljujejo za študij na 1. in 2. 
bolonjski stopnji. Državno štipendijo za izobraževanje 
v tujini lahko pridobi državljan Republike Slovenije pod 
splošnimi pogoji iz zakona (ZŠtip-1), če se izobražuje 
po  javno veljavnem izobraževalnem  programu. 
  
Trajanje in izplačevanje državne štipendije 
Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno 
leto za posamezen letnik na isti ravni 
izobraževanja. Izplačuje se mesečno do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec, razen v končnem letniku 
srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. 
Štipendist je na podlagi vloge upravičen do nadaljnjega 
prejemanja državne štipendije v novem šolskem/
študijskem letu, če izpolnjuje splošne pogoje iz tega 
zakona, pogoj glede cenzusa in je uspešno zaključil 
letnik, za katerega je prejemal štipendijo. 
Državna štipendija se izplačuje tudi v času 
absolventskega staža do diplome le v primeru 
štipendijskega razmerja, sklenjenega v preteklem 

študijskem letu, vendar v celotni dobi izobraževanja 
le eno študijsko leto. Štipendist je upravičen do 
prejemanja državne štipendije v času podaljšanega 
absolventskega staža, če v času absolventskega 
staža ni prejemal državne štipendije ali kakšne druge 
štipendije (upravičenost za dobo 12 mesecev). Do 
izteka absolventskega staža oziroma do izteka 
podaljšanega absolventskega staža je štipendist 
dolžan štipenditorju predložiti ustrezno dokazilo o 
uspešnem zaključku izobraževanja (diplomo).  
  
Mirovanje štipendijskega razmerja 
Štipendijsko razmerje miruje, če: 
• štipendist ni izdelal letnika, dovoljen pa mu je 

ponovni vpis v isti letnik istega izobraževalnega 
programa (razen, če letnika ni izdelal zaradi 
dokazanih opravičljivih zdravstvenih razlogov), 

• štipendist preseže cenzus za pridobitev štipendije, 
• štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu 

je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih 
obveznosti, 

• štipendist ne vloži vloge za nadaljnje 
prejemanje državne štipendije. 

   
Prenehanje štipendijskega razmerja 
Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v 
primeru, ko: 
• štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za 

katerega je prejemal državno štipendijo, 
• sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli, 
• izgubi status dijaka ali študenta, 
• spremeni izobraževalni program brez soglasja 

štipenditorja, 
• štipendijo pridobi na podlagi posredovanja 

neresničnih podatkov, 
• če po enoletnem mirovanju štipendijskega 

razmerja ne predloži ustreznih dokazil.  
 Sabina Jerman

upokojenci Vabimo na izlet
Odhod na izlet bo v sredo, 8. julija 2015, ob 9. uri (izpred Mercatorja Vransko). 

Tokrat se bomo odpravili v Ljubljano. Po prihodu se bomo okrepčali s sendviči in 
pijačo, nato pa se vkrcali na ladjico, ki nas bo popeljala po reki Ljubljanici do centra 
mesta, kjer si bomo ogledali Plečnikovo arhitekturo, tržnico, mostove. Sledila 
bo prava plovba v ritmu reke do romantičnega Barja, kjer bomo pripravili piknik 
in dobrote z žara začinili z dobro voljo in veselo pesmijo. Ogledali si bomo tudi 
Botanični vrt in Plečnikovo cerkev v Črni vasi. Kljub mišljenju, da Ljubljano dobro 
poznamo, sem prepričan, da jo bomo spoznali v popolnoma drugi luči. 

Za 25 evrov nudimo: 
prevoz, vodenje, malico ob prihodu, kosilo (čevapčiči, pleskavice, dunajski zrezek, perutničke, pražen krompir, 
solato, palačinke z marmelado, pijačo). 
Prijave zbira do 5. 7. 2015 Valči Zupan na tel. št.: 03 572 52 27 ali 031 494 833. 

PRIJAVITE SE, NE BO VAM ŽAL.
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jaVni razpis 
za dodelitev termina uporabe površin v športni dvorani Vransko 

v novem šolskem letu 2015/2016

1. PREDMET IN CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA 

  Predmet javnega razpisa je dodelitev termina uporabe 
površin v Športni dvorani Vransko. 

  

Ciljna skupina javnega razpisa so: 
1. OŠ Vransko-Tabor 
2. športna društva in klubi za otroke in mladino, 
usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport iz Občine 
Vransko; 
3. športna društva in klubi za odrasle, usmerjeni v 
kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko; 
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo 
športno rekreacijo; 
5. društva in klubi izven občine; 
6. drugi uporabniki. 

  

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Športna dvorana se uporablja za naslednje namene: 
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje 
in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolska 
športna tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, 
področnih in državnih ravneh; 
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne 
tekme teh klubov in društev; 
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in 
rekreativnih skupin; 
5. športno vadbo društev in klubov izven občine; 
6. prireditve občine Vransko; 
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge 
prireditve in shode, kot so koncerti, zabavnoglasbene 
prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če 
za to organizator pridobi dovoljenje Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko in z njim sklene pogodbo o 
najemu in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje 
pristojnega organa oz. jo priglasi pri pristojnem organu 
v skladu z zakonom. 

  

3. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA 

Razpis se objavi na oglasni deski Občine Vransko, 
spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport 
(www.zkts-vransko.si) in v Občinskem informatorju. 

4. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 

Rok za oddajo prijav je od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 do 
12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 
134, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti z oznako »Javni razpis za dodelitev termina 
uporabe površin v Športni dvorani Vransko v novem 
šolskem letu 2015/2016« z navedbo naslova pošiljatelja 
na hrbtni strani kuverte. 

  

5. DATUM ODPIRANJA VLOG 

Odpiranje vlog bo 3. 8. 2015 v prostorih Zavoda za 
kulturo, turizem in šport Vransko. 

  

6. IZID JAVNEGA RAZPISA 

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v 30 dneh po datumu, ki je določen za 
predložitev vlog. 

  

7. INFORMACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko dobijo zainteresirani 
vlagatelji vsak delavnik v pisarni Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Vransko ter na spletni strani zavoda 
(www.zkts-vransko.si). Vse dodatne informacije lahko 
dobijo vlagatelji v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko. 

  

INFORMACIJE: 
ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
VRANSKO 134 
3305 VRANSKO 
TEL.: 041 238 749 ali 03 703 12 10 
zkts.vransko@gmail.com, www.zkts-vransko.si

POSLOVILI SO SE
V juniju sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila:

Ana Pikelj (1948-2015) 
Franc Križnik (1937-2015) 

ne spreGlejte
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napoVednik doGodkoV - julij/aVGust 2015

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
1. 7.-31. 8. 2015

v času odprtosti knjižnice

Razstava 
SPODNJA SAVINJSKA DOLINA 

V PRIMEŽU 1. SV. VOJNE
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

1. 7.-31. 8. 2015
v času odprtosti knjižnice

Bukvarna
KNJIGE MENJAJO LASTNIKA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)
2.-4. 7. 2015 
7.30-15.30 KOŠARKARSKI TABOR Z VRANI Športna dvorana Vransko KD Vrani Vransko

(031 475 072)

8. 7. 2015 
9.00 IZLET V LJUBLJANO zbor 

pred trgovino Mercator

Društvo upokojencev 
Vransko

(031 494 833, 03 572 52 27)

11. 7. 2015 
20.00

Vranski poletni večeri – 
oživimo kulturno dediščino

JURE CERKOVNIK, kitara

cerkev sv. Martina v 
Šmartnem/Podvrhu

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

25. 7. 2015 
17.00

VI. TRADICIONALNO TEKMOVANJE 
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI 

BRIZGALNAMI 
pri Športni dvorani Vransko PGD Vransko

27. 7.-2. 8. 2015
9.00-15.30

ORATORIJ 2015 
»Hočem biti svet« OŠ Vransko-Tabor Župnija Vransko

(031 227 694)
24.-31. 8 2015 

8.00-15.00
POČITNIŠKE USTVARJALNICE NA 

OŠ VRANSKO-TABOR OŠ Vransko-Tabor OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

29. 8. 2015 
20.00

Vranski poletni večeri – 
oživimo kulturno dediščino
ALENKA BOGATAJ, flavta

ŽAN STRES, harmonika

cerkev sv. Jeronima 
na Taboru

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

PRIREDITVE v občini TABOR v JULIJU 2015

sobota, 4. julij, od 13.00 dalje,
in nedelja, 5. julij
ZAJČEVI DNEVI NA ZAJČEVI KOČI
(Društvo žena in deklet občine Tabor in 
Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sobota, 4. julij, ob 16.00
KOŠNJA TRAVE PRI ŠNEP
prikaz ročnega načina košnje trave
(Planinsko društvo Tabor in Lovska 
družina Tabor, 031 604 429)

nedelja, 26. julij, ob 8.00
KMEČKA TRŽNICA 
na parkirišču župnijske stavbe 
(Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

poČitniške ustVarjalnice 
na osnoVni šoli Vransko-tabor 

v okviru projekta popestrimo šolo
Tudi med letošnjimi počitnicami bodo na Osnovni šoli Vransko-Tabor 
počitniške ustvarjalnice za učence, ki si želijo popestriti svoje počitnice in 
se srečati s prijatelji iz šole. 

Delavnice bodo potekale med 24. in 31. avgustom od 7. do 16. ure na šoli 
na Vranskem. 

Vabimo vse učence, ki želite zaključek počitnic preživeti aktivno in 
ustvarjalno, da se nam pridružite. 

Na spletni strani šole najdete prijavnico, ki jo v času uradnih ur izpolnjeno 
vrnete v tajništvo šole. 



PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
ZKTŠ VRANSKO, T: 041 238 749, www.zkts-vransko.si


