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OBČINSKI INFORMATOR

številka 119
Vransko, 29. 01. 2016

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Zavod sv. Rafaela Vransko, 
Župnijska Karitas Vransko, KD Vrani Vransko, KD Vransko, 
PD Vransko, LIvRA Vransko, NK Vransko, LD Vransko, Studio 
Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Tone Urankar 

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 29. 02. 2016.

Prispevke zbiramo do 15. 02. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo 
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se 
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in 
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko 
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko 
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
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ZGODILO SE JE ...

Varuhinja čloVekoVih praVic Vlasta nussdorfer na Vranskem
Varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer in direktorica strokovne 
službe Martina Ocepek sta s sodelav-
ci v sredo, 16. decembra, poslovali v 
občini Vransko. Pogovarjali sta se s 
šestimi pobudniki, ki so se prijavili na 
brezplačno telefonsko številko Varuha 
080 15 30. Varuhinja se je s sodelavci 
srečala tudi z županom Francem Sušni-
kom, z njegovimi sodelavci, ravnatelji-
co OŠ Vransko Majdo Pikl, pomočnico 
ravnateljice in vodjo Vrtca Vransko Moj-
co Brglez ter direktorico Zavoda sv. Ra-
faela Mojco Hrastnik.

Po pogovorih in podrobni seznanitvi 
s stanjem v občini je varuhinja ugoto-
vitve strnila v krajšo izjavo za javnost. 
Varuhinja je povedala, da je to dvanaj-
sto poslovanje Varuha človekovih pra-
vic RS v letošnjem letu, prvo na Vran-
skem. Varuh sicer posluje zunaj sedeža 
že od ustanovitve institucije leta 1995. 
Namen poslovanja je, približati se lju-
dem in jim ponuditi pomoč, ne da bi 
morali na sedež Varuha v Ljubljano. V 
pogovorih s pobudniki varuhinja po-
budnikom po navadi nudi osnovne in-
formacije, kam se obrniti, kaj storiti za 
zavarovanje svojih pravic. V nekaterih 
primerih jim lahko pomaga tudi z last-
nim ukrepanjem. 

Varuhinja je tudi ob koncu poslovanja 
na Vranskem, kot že večkrat drugod, 
ugotavljala, da je težko biti revež. Če 
nimaš ustrezne pravne pomoči, pa 
jo potrebuješ, se ti lahko številni po-
stopki zavlečejo, zapletejo ali ne izide-
jo v tvojo korist, ker ne znaš uporabiti 
vseh pravnih sredstev, je dejala. Va-
ruhinja je bila v pogovoru z županom 
in vodji ustanov seznanjena, da so pro-

blemi v občini predvsem na področju 
zdravstva. Župan je poudaril problem 
zobozdravstva in fizioterapije. Varuhin-
ja ugotavlja, da problemi občine Vran-
sko na tem področju niso osamljeni. 

Ugotavlja, da bo na področju zdravstva 
potrebno v Sloveniji storiti še veliko. 

V občini imajo dobro poskrbljeno za 
otroke in starejše. Tu je skrb izjemna, 
je pohvalila varuhinja. Urejena je brez-
plačna pravna pomoč enkrat teden-
sko, kar je redko in seveda pohvalno, 
je še povedala. Nedostopnost neka-
terih stavb za invalide je še odprto 
vprašanje, ki pa ga občina po zagoto-
vilih župana rešuje. Skladno z odločbo 
ustavnega sodišča so uredili dostop-
nost volilnih enot, je povedal župan. 
Kategorizacija javnih cest je odprto, a 
reševano vprašanje tudi v občini Vran-
sko. Bivalne enote niso potrebne, saj se 
primeri morebitnih deložacij rešijo prej. 
Poskrbljeno pa je tudi za brezplačni 
obrok hrane, s poudarkom na oskrbi 
revnih starejših, dober socialni korektiv 
pa je tudi usmerjenost v samooskrbo, 
ugotavlja varuhinja. Pohvalna je usmer-

jenost občine k energetski varčnosti in 
učinkovitosti. 

Varuhinja ugotavlja, da kjer je visoka 
stopnja brezposelnosti, je še več stisk 
ljudi na socialnem področju, torej kako 
preživeti, kako ohraniti dom, kako ob-
držati otroke pri sebi, kako se izogniti 
deložaciji. V občini Vransko je brez-
poselnost v slovenskem povprečju, 
zato socialnih problemov ni srečala. 
Tudi tu pa je ugotavljala, da se Sloven-
ci radi borimo za koščke svoje zemlje, 
tudi na račun lastnega zdravja in izgu-
be premoženja. 

Varuhinja ugotavlja, da je dejavnost 
nekaterih občin pohvalna, saj jim na 
lokalni ravni uspeva hitro in učinkovito 
rešiti težave ljudi ob hkratnem upo-
števanju njihovih pravic. Zatakne pa se, 
ko mora občina ali posameznik stopi-
ti v boj z državo. Delovanje države je 
počasno, postopki dolgotrajni, včasih 
se županom zdi, da so ceste v slabem 
stanju, ne samo dobesedno, pač pa v 
prenesenem pomenu, da je razdalja do 
države prevelika, je še dejala varuhinja. 

 T. Tavčar                                                                                            

kot občina uspešnejši

V dvorani Kulturnega doma Vransko 
je bila na praznik dneva samostojno-
sti in enotnosti občinska proslava, na 
njej pa je župan Franc Sušnik česti-
tal soobčanom in simbolično obdaril 

najuspešnejše dijake v šolskem letu 
2014/15.

V slavnostnem govoru je župan Franc 
Sušnik uvodoma poudaril pomen ple-
biscita, nato pa del svojega govora 
namenil razvoju Občine Vransko od 
ustanovitve leta 1998 do sedaj. Največji 
napredek je v teh letih dosegla v šol-
stvu, otroškem varstvu, projektu Naš 
dom - dom za upokojence in športno 
dvorano. Še posebej je poudaril, da so 
leta 1999, ko je začela delovati Občina 
Vransko, imeli le dva oddelka otroške-
ga vrtca, sedaj pa jih imajo devet. Ve-
liko so naredili tudi na področju kanali-
zacije, cest, vodovodnega omrežja. 

»Če bi Vransko bilo še naprej krajevna 
skupnost v okviru Občine Žalec, take-
ga napredka ne bi bilo,« je ob koncu 
poudaril župan Sušnik. 

Priznanja in simbolična darila so pre-
jeli Klemen Mežnar in Uroš Čvan za 
opravljeni zaključni izpit na Srednji šoli 
za strojništvo, mehatroniko in medi-
je Celje ter Krištof Skok s I. gimnazije 
Celje za udeležbo na 9. mednarodni 
olimpijadi iz znanja astronomije in as-
trofizike IQAA 2015. Kulturni program 
so oblikovali člani Literarnega društva 
LIvRA Vransko. 

T. T. 
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Leto je bilo hitro naokrog in veselili smo se že srečanja z upo-
kojenimi sodelavci naše osnovne šole in vrtca. 

Letošnje praznično srečanje je bilo v četrtek, 17. 12. 2015, v 
lepo okrašeni plesni dvorani. Vsako leto smo veseli, ker se 
naši bivši sodelavci v velikem številu odzovejo povabilu, da 
lahko malo poklepetamo. Letos  sta nas zapustila vedno do-
brovoljna Vika Čulk in Anton Jošt, ki ju vsi pogrešamo. 

Še enkrat vsem želimo zdravo in srečno leto 2016 in da bi se 
ob letu osorej spet srečali.

Ravnateljica Majda Pikl

ZGODILO SE JE ...

pomoč gasilceV, noVo Vozilo
Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec 
in prostovoljna gasilska društva Pre-
kopa-Stopnik-Čeplje, Vransko, Tešova 
in Ločica pri Vranskem so podpisali 
pogodbo o opravljanju javne gasilske 
službe. Z njo vsako leto urejajo vsebi-
no, obseg in način opravljanja gasilske 
službe in njeno financiranje. Občina se 
zavezuje, da bo financirala redno de-
javnost gasilske službe, nakup opreme 
in vozil pa v okviru usklajenega in spre-
jetega finančnega načrta požarne var-
nosti v skladu s finančnimi možnostmi.

Župan Franc Sušnik je uvodoma 
poudaril, da bo za delovanje javne 
gasilske službe v Občini Vransko v letu 
2016 na razpolago 53.368 evrov, to 
pa je precej več kot lani, saj bo PGD 
Vransko v prihodnjem letu dobilo novo 
gasilsko vozilo. Občinsko poveljstvo 
občine Vransko in Občina Vransko sta 
prišla namreč do zaključka, da  PGD 
Vransko za izvajanje javne gasilske 
službe nujno potrebuje novo gasils-
ko vozilo s cisterno GVC-16/25 (2500 l 
vode), vključno z opremo, ki je tipizira-
na po standardih Gasilske zveze Slo-
venije. Staro gasilsko vozilo s cisterno 

(Zastava) je letnik 1980 in z njim PGD 
Vransko kot osrednje občinsko gasils-
ko društvo ne more več učinkovito 
zagotavljati varnosti pred požarom in 
drugimi naravnimi nesrečami. Novo 
gasilsko vozilo stane 217.000 evrov 
brez opreme, ki jo zahteva tipizacija. 
Ta se dodatno ocenjuje še na približno 
15.000 evrov. Občina Vransko je za na-
kup novega gasilskega vozila zagotovi-
la sredstva v višini 180.000 evrov. Pre-
ostalo finančno breme je ostalo na 
društvu in dobrodelnih botrih. Načrtu-
jejo, da bodo vozilo brez opreme pre-

jeli aprila 2016. Še posebej se je zahvalil 
za posredovanja. Teh je bilo v letu 2015 
po besedah poveljnika gasilskega po-
veljstva Občine Vransko Vladimirja Re-
berška sedem. 

Pogodbo je v imenu Občine Vransko 
podpisal župan Franc Sušnik, v imenu 
zveze Edvard Kugler, ki se je tudi za-
hvalil vsem gasilcem vseh  štirih društev 
v občini. V imenu društev so pogodbo 
podpisali predsedniki društev. 

T. T.

Veselo V praznične dni

boŽiček obdaril otroke
Tudi letos je pridne otroke na Vranskem obiskal 
Božiček. Da ni hodil od hiše do hiše, jim je pisal, 
naj pridejo v Športno dvorano Vransko. Otro-
ci so si najprej ogledali predstavo Gledališča KU-
KUC iz Lendave Božična simfonija, na koncu ka-
tere so skupaj z Mašo in medvedom priklicali Božička. 
Obdaril je vse otroke do vključno šestega leta starosti, 
le da je pustil darila za otroke, mlajše od dveh let, v 
vrtcu oziroma v pisarni Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Vransko. 

Občina Vransko je tako letos poskrbela za obdaritev 
227 otrok, ki živijo v občini ali na Vranskem obiskuje-
jo vrtec. Otroke, ki se predstave in obdarovanja niso 
udeležili, darilo čaka v pisarni Zavoda za kulturo, tu-
rizem in šport Vransko.
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ZGODILO SE JE ...

ŽiVe jaslice  na Vranskem 
Na Vranskem, tik ob župnijski cerkvi, sta 
prizore pričevanja o Jezusovem rojstvu 
- žive jaslice tokrat pripravila Folklorno 
društvo Vransko in Župnija Vransko.

Predstavi na sveti večer so prisostvovali 
številni obiskovalci. Ob 18. uri predvsem 
otroci in mlade družine, ob 23. uri pa tudi 
udeleženci polnočnice. Božični skrivnos-

ti so poseben čar dodale božične pesmi, 
ki jih je prepeval otroški pevski zbor 
Župnije Vransko. Blagoslov jaslic je pred 
prvo uprizoritvijo opravil domači župnik 
Jože Turinek, ki je izrekel besede za-
hvale vsem, ki so jih pripravili in s tem še 
obogatili doživljanje božične skrivnosti. 

T. T.

 V pričakoVanju noVega leta

Zopet je tu novo leto, ki smo ga 
pričakali vsak po svoje.  Z novim le-
tom smo si zadali nove cilje, ki jih v 
letu 2016 želimo doseči. V prihodnost 
zremo z negotovostjo, saj se je v prej-
šnjem letu dogajalo veliko takšnih in 
drugačnih pripetljajev, ob katerih se 
človek mora zamisliti, kako naprej. 
Vsak sam si piše  in kroji svojo usodo. 
Samo od človeka samega je odvisno, 
kakšno bo njegovo življenje. Prav je, 
da se naučimo ob določenih situaci-
jah izgovoriti tudi besedo NE (pa saj 
vem, da gre težko z jezika), prav tako 
kot tudi besedi  PROSIM ali  HVALA, 
ki sta premalokrat izgovorjeni. Gos-

pod je pri polnočnici zaželel, da bi bili 
odprtega  in čistega duha, saj bi tako 
lažje prepoznali  stiske sočloveka. Ta 
naš hiter tempo življenja nam to one-
mogoča, saj velikokrat prevečkrat po-
gledujemo na uro in hitimo z opravka 
na opravek, zase in za svoje najbližje 
pa si vzamemo premalo časa. Tega se 
ponavadi zavemo, ko je že prepozno. 
A časa se ne da zavrteti nazaj, lah-
ko živimo samo za ta trenutek in za 
sedaj. Zato pametno razpolagajmo s 
svojim časom. Vsak dan poskušajmo 
nekomu privabiti nasmeh na obraz, 
saj bomo tako tudi sami srečnejši.  

V Našem domu smo v decembru 
praznovali 10. obletnico našega delo-
vanja. Imeli smo teden odprtih vrat. 
Po programu so se odvijale različne 
dejavnosti. Imeli smo vodene oglede, 
predavanje o negovanju zdravja 
s fizioterapevtko, pomoč pri negi 
nepokretnega človeka, ustvarjanje s 
prostovoljčki, obisk malih živali, pri-
pravili  in postregli smo večerjo za 
naše stanovalce s pomočjo svojcev. 

Za glasbeno vzdušje pa je poskrbel 
ansambel ZAKA’ PA NE. Bilo nam je 
lepo. Obletnico smo zaključili s sve-
to mašo za zaposlene, ki jo je opravil 
gospod Rutar v domski kapelici. V 
tem mesecu so nas obiskali tudi do-
bri možje. Prvi je bil Miklavž, nato še 
Božiček, ki sta ob postrežbi zajtrka 
poskrbela za presenečenje vseh sta-
novalcev in tudi za zaposlene se je 
našla kakšna malenkost. Božično-no-
voletne praznike smo pričakali v praz-
ničnem razpoloženju. Naši stanovalci 
so bili dobre volje in nasmejani. Božič 
in novo leto smo pričakali ob slavno-
stni večerji po sveti maši, ki jo je 
opravil gospod Rutar.  V ta namen 
smo popili tudi kapljico dobrega vina. 
Na novega leta dan pa smo si ob zaj-
trku veselo stisnili v roko in si zaželeli 
vse dobro, največkrat pa se je slišalo: 
“ZDRAVJA TI ŽELIM.” 

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO 
NOVO LETO 2016!

Anica Cencelj

srečanje delaVceV kiV

Na pobudo Janko Rovšnika, ki je 
že nekaj mesecev nazaj praznoval 
abrahama, smo se dogovorili, da se 
dobimo na prigrizku in kozarčku. 
Vabilu se je odzvalo kakšnih dvajset 
sodelavcev. V prijetnem vzdušju in ob 
zvoku Dobrovnikove harmonike so 
tudi zapeli. Minil je en lep večer. 

Spomnimo se, da je bil KIV eno od 
vodilnih podjetij na biomaso, ne le na 
Slovenskem, ampak po vsej Evropi 
(Angliji, Rusiji ...). Ampak tega vodilni 
in lastniki niso znali izkoristiti. Ali pa 
so? 

Tu pa je največja krivda države, ki je 

v času debelih krav radodarno delila 
kredite. Vsak se je lahko zadolžil, ko-
likor je želel, kako se bo to vračalo, ni 
pa nihče pomislil. Ko je bilo potrebno 
dolg vrniti, je udarila kriza, denar pa je 
že prej izpuhtel. KIV je imel tudi hče-
rinsko podjetje KIV Inženiring, ki je v 
celoti vodil celjski projekt Toplarne 
Celje za sežig odpadkov. Krasen pro-
jekt, ki dobro obratuje, vendar se je 
tu ustvarila največja finančna luknja. 
Leto pred stečajem KIV-a so Inženi-
ring pripojili matičnemu podjetju, češ 
naj bo to eno podjetje. Nihče od vodil-
nih pa ni povedal, da je KIV podedoval 
tam preko tri milijone dolga. To so bili 
žeblji v krsto KIV-a. V najtežjih časih 
pa si je še eden od lastnikov izplačal 
ogromno vsoto za odpravnino in s 
tem pokazal, kakšen odnos ima do 
podjetja in ostalih. 
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ZGODILO SE JE ...

boŽični koncert s sloVenskim oktetom

V  cerkvi sv. Mihaela  na Vranskem je 
bilo drugi januarski petek svojstve-
no vzdušje. Tega so s svojimi izjemno 
lepimi glasovi pričarali pevci Sloven-
skega okteta, ki so postregli z bogatim 
pevskim programom  božičnih in no-
voletnih pesmi ter ob koncu s posebno 
poslastico na vrhu torte, z  Avsenikovo 
pesmijo Zvezde žarijo.

Občinstvo je najprej pozdravila in na 
kratko predstavila program koncerta di-
rektorica Zavoda za kulturo, turizem in 
šport  Vransko Suzana Felicijan Bratož. 
Nabito polna cerkev sv. Mihaela je za-
tem pozdravila glavne akterje tokratne-
ga dogodka, Slovenski oktet , ki so svoj 
koncert pod vodstvom Jožeta Vidica 
začeli in končali  pred glavnim oltarjem, 
vmes pa so božične pesmi ob sprem-
ljavi orgel donele s kora. Poleg  znanih  
božičnih pesmi, kot so Sveta noč, Glej 
zvezdice božje, Božji nam je rojen sin, 
Pastirci, kam hitite … je bila zapeta   tudi 
kakšna manj znana. Občinstvo je na-
vdušeno pospremilo z gromkim aplav-
zom vsako njihovo pesem, za nameček 
pa so si ob zaključku, ko je zadonela 

Avsenikova pesem Zvezde žarijo, z 
bučnim aplavzom prislužili še dodatek. 

Predstavnice ZKTŠ so pred tem pevce 
obdarile še s  savinjskim pivom Kukec, 
v imenu župnije se je pevcem zahvalil  
domači župnik Jože Turinek, še pred 
tem pa je zahvalo organizatorjem in 
občinstvu izrekel vodja Slovenskega  ok-
teta Jože Vidic. Po koncertu  so se mno-
gi družili s pevci in med sabo še v kultur-
nem domu, za kar je poskrbelo podjetje  
Brglez na čelu z Romanom Brglezom, 
ki je tudi tokrat poskrbel za številčno 
udeležbo svojih prijateljev iz Savinjske 
doline in od drugod na tem božično-no-
voletnem koncertu.     

 T. T. 

To je botrovalo propadu šestde-
setletne tradicije kovinarstva na Vran-
skem. 

Skoraj tri leta mineva od stečaja. 
Prodalo se je že skoraj vse: preko sto 
ton kvalitetnega kotlovskega ma-
teriala, stroji, orodje, nekaj stavb ... 
A delavci, ki jim dolgujejo od 10 do 
20 tisočakov, ostajajo brez centa iz-
plačila. Vse gre za stroške stečaja. Za 
nameček stečajni upravitelj ni pokril 
niti stroškov za pokojninsko zavaro-
vanje, tako da vsem delavcem manj-
ka 6 mesecev delovne dobe, kaj šele 
plače. 

Da ni stečajne mase, je kristalno jas-
no, zakaj. 

Ko je KIV šel v stečaj, se je takoj iz-
ključila elektrika. Objekti, ki so bili ne-
dokončani, so se takoj prekinili. Niti 
v sanjah ni stečajni poskusil zaključiti 
teh projektov. Tako je v tujini ostalo 
ogromno denarja. Napol ali skoraj 
izdelani kotli in  kurišča v proizvod-

nji so se razrezali za odpad. Bil sem 
priča, kako dvanajstmetrske profile 
režejo na konce, pobira pa jih DINOS. 
Po pogovoru z določenimi ljudmi, ki 
so videli, kaj se dogaja, se je z ostalim 
materialom dogajalo enako, stečajni 
pa govori, da se je vse prodajalo naj-
boljšemu ponudniku. 

Stečajne mase za delavce ne bo, 
čeprav se je ustanovil upniški odbor, 
ki bi moral bdeti nad tem, vendar ni 
napravil nič. Morda je celo pripo-
mogel k uničenju. Obstajajo namreč 
dokazi, da bi neko podjetje le nekaj 
mesecev po stečaju prevzelo ali naje-
lo prostore in zaposlilo nazaj vsaj 50 
delavcev, se je pa ponudba izgubila 
ali založila. Zakaj tu ni upniški odbor 
ukrepal? Verjetno zaradi svojih in-
teresov. 

Še en velik kamen spotike glede steča-
ja. Sindikat je moral ob stečaju plačati 
800 evrov, da so lahko izračunali ter-
jatve delavcev, drugače niti iz jamst-

venega sklada ne bi dobili nič. 

Ne nazadnje se pa hale, ki imajo štiri-
desettonska dvigala, oddajo v najem 
za avtoodpad. To pa dokazuje, da gre 
samo za interes nekaterih. 

Res se človek vpraša, v kakšni državi 
živimo, koliko je vreden nekdo, ki de-
setletja gara za preživetje, in nekdo, 
ki z lahkoto pride do premoženja, pa 
mu naše sodstvo nič ne more. 

Le nekaj nas veseli. Prijateljstva, do-
bre volje nam nihče ne more vzeti. Z 
veseljem lahko greš med ljudi in ne 
kažejo s prstom nate, tudi če imaš 
samo za svoje preživetje. Vsakemu 
privoščim, kar ima. Kako si je pridobil, 
me ne zanima. Jaz bi želel imeti samo 
tisto, kar mi pripada: čisto vest in pri-
jatelje.   

Hvala, Janko R. in sodelavci, še se 
bomo srečali. 

Tone U.
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še enkrat bi šla po isti poti

V poslovno-trgovski obrtni coni v Čepljah 
ima sedež podjetje Petre, d. o. o., ka-
terega ustanovitelja in lastnika sta 
zakonca Jože in Marija Petre. Decem-
bra so praznovali 25-letnico podjetja, 
ki zadnja leta prihodek od prodaje 
povečuje za milijon. Petre, d. o. o., je 
družinsko podjetje, katerega osnovno 
vodilo je, da se izjemno veliko profe-
sionalnih in zasebnih aktivnosti lahko 
odvija pod šotori. Že od vsega začet-
ka se držijo standardov, od katerih ne 
odstopajo. To so prilagodljivost, zanes-
ljivost, predanost in odgovornost. Ob 
25-letnici sta ustanovitelja povedala, 
da sta svojo podjetniško vizijo pripel-
jala do točke, ko upravljanje podjetja 
ponosno predajata v roke mlajši gene-
raciji, hčeri Ane Mari Petre in krogu 
sodelavcev. 

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali 
z marijo petre, direktorico podjetja. 
Resno je v podjetje vpeta od upoko-
jitve. Svojo poklicno pot je začela kot 
administratorka na Policiji, potem sta 
z možem za deset let odšla v Nemčijo. 
Po vrnitvi je bila do upokojitve zapos-
lena v podjetju Hmezad. Je neusahljiv 
vir idej in duša podjetja. Poudari pa, 
da ji to uspeva ob pomembni podpori 
moža ter hčere. Gospe Mariji bo odhod 
v »resen« in zaslužen pokoj morda lažji 
zaradi vnuka. Ko beseda nanese nanj, 
se razneži še bolj kot sicer.

Kam segajo začetki podjetja Pe-
tre d. o. o.? 

Začetki segajo 33 let nazaj, ko sva se 
z možem vrnila iz Nemčije, kjer sva 
delala deset let. Mož je želel obrt, o 
njej je sanjal že kot otrok oz. mlad 
fant. S tem namenom je varčeval, 
kupoval stroje in pred 33 leti  smo 
odprli ključavničarsko delavnico. 

Po toliko letih so delavniški začetki 
prerasli v povsem nove dimenzije. 

Za nadgradnjo je ab-
solutno pripomogla 
samostojna Slovenija. 
Južni trg se je zaprl. Klju-
čavničarska dela so se 
za večja podjetja, kot sta 
SIP in Gorenje, zmanjša-
la z zapiranjem tržišča 
in razmišljali smo, kako 
naprej. Med drugim smo 
se ukvarjali tudi z gostin-
stvom in porodila se je 
ideja, da za to dejavnost 
potrebuješ šotore in 
streho. Tako smo začeli 

s to dejavnostjo, res pa danes ponuja-
mo mnogo več. 

V daljšem imenu družbe je še vedno 
navedeno gostinstvo. 

Lokal še vedno obratuje, vendar ga 
oddajamo v najem. 

Začeli ste z uvozom in zastopstvom 
nemškega podjetja. Kako je danes, 
koliko podjetij zastopate po petin-
dvajsetih letih? 

Še vedno uradno zastopamo samo 
nemško podjetje Eschenbach. Sedaj 
smo tudi že družinsko povezani. 
Odkar je prosta trgovina in ni carine, 
lahko ponudimo še druge proizva-
jalce šotorov in opreme. 

Vas zastopstvo Eschenbacha z 
ničimer ne omejuje? 

Nas ne omejuje ničesar. Pazimo, da 
smo prepričani v firmo, ki jo zasto-
pamo, da ima res kvalitetno, seveda 
pa posledično tudi dražjo opremo. 
Kvaliteta je ves čas naše vodilo. Kdor 
pa tega ne more kupiti, se prilagodi-
mo, najdemo cenejše variante pri dru-
gih dobaviteljih. Govorim o prodaji 
šotorov. 

Še vedno pa večinski delež glede na 
segmente ponudbe pripada najemu. 

Tako je, če gledamo strukturo proda-
je po segmentih ponudbe, dosega 
najem preko petdeset odstotkov, 
prodaja tretjino, proizvodnja pa pet-
najst odstotkov. 

Če se omejiva na prireditvene šotore, 
kakšno je razmerje med najemom 
šotora in najemom šotora z VIP-opre-
mo? 

Najem šotora še vedno predstav-
lja 70 %, okoli 30 % pa najem šotora z 
VIP-opremo. To so razna praznovanja 
podjetij, poroke. 

V decembru ste v Čepljah odprli nove 
skladiščne prostore. Kako dolgo 
bodo zadoščali glede na rast podjetja 
in glede na to, da je najem še vedno 
vaš paradni konj? 

Zaloga šotorov je res izjemno nara-
stla. Presenetljivo. Skladiščimo tu na 
Vranskem. Je pa eden večjih uspehov 
firme Petre ta, da te šotore sami ob-
navljamo. Izdelujemo ponjave, okna, 
prozorne strehe. To je nadgradnja os-
novne dejavnosti. S tem samo pove-
čujemo zaposlitev. Na programu 
proizvodnje delajo trije, štirje delavci. 
Proizvodnja se še vedno povečuje za 
interno dejavnost. Veliko pa delamo 
tudi za druge firme, kmete, npr. za 
pokrivanje silosov, zapiranje hlevov, 
kar je zanimiva panoga, izdelovanje 
panojev, oblačimo prikolice tovornja-
kov, popravljamo vikend šotore, nad-
streške na morju … 

Vse več podjetij se odloča za poslo-
vanje v šotorih, ne gradijo več ob-
jektov. Čemu pripisujete ta trend in 
kako je z življenjsko dobo šotorov? 

Hvaležni smo lahko, da se ta branža 
razvija, da so skladiščni šotori zelo 
uporabni. Sama proizvodnja v šotoru, 
brez gradbenega dovoljenja, ni dovo-
ljena. Šotor je lahko skladišče, ne sme 
biti proizvodni obrat. Za to je potreb-
no nekaj dodati, dograditi, kot smo 
naredili mi s tem objektom in tako 
pridobili dovoljenje za poslovanje. Za 
začetnike je šotor vsekakor prednost. 
Najamejo ga za leto, dve, da vidijo, 
kako se bo dejavnost razvijala. Potem 
ga vrnejo ali odkupijo in se začnejo 
pripravljati na dolgoročno poslovan-
je z gradbenim dovoljenjem in vsemi 
papirji. Najnovejše pri nas je ravno 
to, da smo se specializirali tudi na 
tem področju, da lahko podjetnikom 
začetnikom pomagamo pri začetkih, 
svetujemo, kako legalizirati šotor in 
dobiti gradbeno dovoljenje. Z začet-
kom v šotoru pridobijo ogromno časa 
in poslovanje teče, medtem ko ureja-
jo papirje za gradbeno dovoljenje.  

V katero smer še želite širiti podjetje? 
Kje se vidite v prihodnosti? 

Kot lastniki firme imamo absolutno 
veliko željo, da ohranjamo osnovno, 
začetno idejo. To je najem priredit-
venih šotorov. Čeprav je to še vedno 
največji segment, ga dohitevata na-
jem skladiščnih šotorov ter prodaja 
skladiščnih šotorov in hal. Zelo ve-
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liko možnosti vidimo tudi v najemu 
in prodaji takih in drugačnih hal. Tudi 
že jeklenih, ne samo aluminijastih. To 
bo počasi doseglo segment najema. 
Naslednja točka je tujina. Avstrija 
nam super uspeva, čeprav cene niso 
takšne, kot se govori. Slovenci natol-
cujemo, da so cene v tujini boljše. So 
le bolj natančni in pedantni, zato v tu-
jini lažje delaš. Tujina ponuja še veliko 
možnosti. 

Sejmi ali prireditve? 

Prireditve, se pa sproti prilagajamo. 
Avstrija se npr. odpira na področju 
VIP-a –  poroke, predstavitve firm. To 
pa dosega pri njih višje cene. Sedaj 
smo delali sredi Gradca novoletno ra-
janje. Vse je potekalo v našem šotoru 
in je bilo res lepo. 

Ali s širjenjem dejavnosti v tujino 
razmišljate tudi o kakšni podružni-
ci ali boste vse poslovanje vodili iz 
baze? Razdalje znajo biti velike. 

Za krog 200-250 km je poslovanje 
še rentabilno. Če se pokaže veliko 
možnosti izven tega kroga, potem 
absolutno razmišljamo o tej možno-
sti. Zaenkrat skrbimo za to, da ohrani-
mo sedanji nivo. Ne želimo preveč 
tvegati. Druga zadeva, ki jo je potreb-
no omeniti, je problem delovne sile. 
Delavcev ni. Iščemo jih vedno znova, 
a jih ni. To je delo na terenu, ko dežu-
je, sneži ali piha veter, burja. Šotor je 
treba postaviti ne glede na vse našte-
to. Delo ni enostavno, zato ne dobi-
mo delavcev. Problem je res samo v 
delovni sili. 

Ste pa na tiskovni konferenci ob 
25-letnici delavce zelo pohvalili, iz-
rekli veliko pozitivnih besed, kar pa v 
današnjih časih od delodajalcev tudi 
redko slišimo. 

Res imamo srečo, da imamo ljudi, ki 
z nami vlečejo voz že petnajst, neka-
teri celo dvajset let. Novih, ki bi imeli 
interes ostati tako dolgo, ne dobimo. 
Delo je enostavno pretežko. 

Koliko imate redno zaposlenih? 

Med petindvajset in trideset ljudi. 

Na območju Vranskega ste eden več-
jih zaposlovalcev. 

Ja, nedolgo nazaj sem dobila podat-
ke, da je res tako. 

Kolikšen pa je delež Vranšanov? 

Štiri, pet delavcev je z Vranskega. 
Sedaj se bo zaposlil en fant, ki je pri 

nas delal že kot študent. Lahko bi jih 
bilo več, potrebe in možnosti so. 

V razširjeno družino zaposlenih, če 
se izrazim nekoliko metaforično, 
uvrščate tudi vse kooperante oz. pod-
izvajalce. Koliko vas je z njimi in s ka-
terimi branžami sodelujete? 

Skupaj nas je okoli sto. Imamo res ve-
liko podizvajalcev. Na prvem mestu 
so podjetja, ki se ukvarjajo z mon-
tažo. Z eno takih resnih firm sodelu-
jemo že preko deset let. Na razpola-
go imajo deset monterjev. Tako kot 
nam se tudi njim povečuje promet. 
Veliko srečo smo imeli tudi z mladim, 
uspešnim podjetnikom iz Zgornje Sa-
vinjske doline, ki se je prijavil predlani. 
Na voljo ima pet do osem delavcev. 
Je zelo resen in zagnan za delo. Na 
področju montaže sodelujemo še s 
tremi, štirimi firmami z dva do pet 
zaposlenimi. Potem pa so tu še vse 
ostale službe. 

Po 25 letih ste se odločili še za eno 
novost. Zaposlili ste izvršnega direk-
torja. Kako ste se odločili za ta korak, 
saj ste vsa leta za posel skrbeli sami? 

Iskreno, hči Ane Mari je g. Roka Al-
jaža poznala že prej. Že nekaj časa sta 
se dogovarjala za sodelovanje. Bila 
sem skeptična, ker mi je to enostav-
no pomenilo kader na višjem nivo-
ju. Včasih skromnost res ni dobra. 
Sedaj vidimo, da ima gospod druge 
menedžerske izkušnje, zelo se je vpel 
in živi z našo firmo. Delo ga zanima in 
je vesel, da je pri nas. 

Odločate o poslih skupaj? 

Tako je, sedaj še odločamo skupaj. 
Sem še le polno pooblaščena direk-
torica. Po januarju, februarju bo tre-
ba resno razmisliti o predaji poslov, 
da bo lahko mlada generacija sama 
odločala, v katero smer se bo podala. 
Res imajo zanimive 
ideje, so pa posle-
dično tudi tveganja 
večja. Če se podajaš 
v milijonske posle, 
potem je tudi riziko 
milijonski. 

Še vedno boste pri-
sotni kot lastniki. 

Seveda. Kot lastnik 
si želiš, da se ne bi 
kaj spremenilo. 

Promet že nekaj let 

poteka v milijonskih zneskih, zadnji 
dve leti tudi čisti prihodek od proda-
je dosega milijon evrov. V kaj vlagate 
ta sredstva? 

Vse vlagamo nazaj v podjetje, v raz-
voj. 

Kako je s konkurenco? 

Že od začetka je konkurenca zelo 
velika. Bili smo zelo skromni, napre-
dovali smo počasi in zanesljivo. Ni-
smo imeli nobenih večjih pretresov. 
Konkurenca, ki je bila lojalna, je imela 
vmes že prisilno poravnavo, kar jih 
je po eni strani degradiralo, če lah-
ko tako rečem, po drugi strani pa so 
prihranili do tri milijone evrov, ker 
jim ni bilo treba plačati upnikov. To 
je bil zanje plus, saj so si dobro opo-
mogli. Še vedno so naša konkurenca, 
vendar lojalna konkurenca. Še več pa 
je nelojalne, ko imajo po en šotor na 
tovornjaku, spustijo ceno za polovi-
co, postavijo ga gasilci, ponudniku 
pa ostane tisoč evrov v žepu, ker 
nima nobenih stroškov. Te nelojalne 
konkurence je res ogromno. Takih, ki 
imajo enega do štiri šotore, lahko ta-
koj naštejem deset. Vsak dela na svo-
jem vrtu. Mi pač delamo projekte, ki 
so za nas še rentabilni. In to je velik 
napor. 

Če se dotakneva zadeve konkretno, 
npr. najema šotora za prireditev. Ko-
liko časa traja od podpisa pogodbe 
do postavitve šotora? 

Različno. Šotori so vedno na zalo-
gi. Lahko se dogovorimo še v istem 
dnevu. Se zgodi, da se poslabša 
vreme, ni toliko ljudi, kot so načrtova-
li, pokličejo, da potrebujejo šotor, sto, 
petsto stolov. Vse to je možno reali-
zirati takoj. 

Kakšni so posegi v prostor?  

Šotor se na tleh zloži, noge se zabi-



9

ZGODILO SE JE ...

jejo v tla, nato se dviguje in veže sku-
paj. V tla je potrebno zvrtati luknje, 
ki navadno ostanejo in se uporabijo 
naslednjič. Zatesnijo se s primernimi 
čepi. 

Koliko imate stalnih odjemalcev? 

Veliko, evidentiranih imamo pet tisoč 
strank. Od tega letno opravimo pre-
ko tisoč projektov. Vsak se vrne vsaj 
enkrat. Naj omenim Krko, ki je ena 
večjih strank. Imajo tri, štiri prireditve 
letno, kot so odprtje novih prosto-
rov, srečanje delavcev in podobno. Te 
prireditve delajo že leta, mi pa z njimi. 

Koliko let vnaprej imate podpisane 
pogodbe? 

Večinoma sproti ali leto vnaprej. Sicer 
je nekaj projektov, za katere so po-
godbe podpisane tri, štiri leta vnaprej, 
kot npr. pust v Markovcih, ki ga dela-
mo že več let. Za večino projektov pa 
se dogovarjamo sproti. Moram pa na 
tem mestu omeniti nekaj drugega. V 
času krize smo v dogovoru s kolek-
tivom stalnim strankam pomagali 
tako, da smo cene znižali v zameno za 
sponzorstvo. Kljub temu da smo ve-
deli, da se stroški ne bodo pokrili, smo 
bili pripravljeni postaviti šotor, samo 
da prireditev ni propadla. Iskreno 
moram poudariti, da bi marsikatera 
prireditev propadla, če ne bi bili kot 
sponzorji toliko pripravljeni sofinan-
cirati. Če bi seštela vse te številke, bi 
videli, da smo res veliko sponzorirali 
oz. bili dobrodelni. Ta poteza se je 
obrestovala organizatorjem, nam pa 
tudi. 

Tek na dolge proge. Enkrat se vrne. 

Absolutno. S tem raste ime. Tu Petre, 
tam Petre. To se je izkazalo za dobro 
strategijo. 

Imate kakšno slabo izkušnjo? Ne-
davno smo slišali o udoru strehe na 
drsališču v Novem mestu. 

Hvala bogu, ne. To je naša ljuba Slo-
venija, ko vsi iščejo samo najnižje 
cene. Če sneži, ko postavimo šotor, 
fantje sami dežurajo in očistijo streho. 
Lani smo streho za drsališče v Novem 
mestu postavili mi in fantje so jo šli 
dvakrat očistit, da se ni udrla. Letošnji 
postavljavci tega niso storili in zgodilo 
se je, kar se je. Kje je sedaj inšpekci-
ja? Tistemu, ki je to postavil, bi pre-
povedala, da to še dela. Veste, kakšna 
sreča, da se ni nikomur nič zgodilo! 
Marsikaj se lahko zgodi, a če bdimo 
nad projekti, lahko nesreče prepreči-
mo. Sinoči (pogovor je potekal dan 

po nočnem neurju, op. a.) je šla naša 
ekipa v Brežice popravljat šotore, v 
katerih so begunci, ker je tako piha-
lo, da jih je bilo potrebno ponovno 
pričvrstiti. 

Kako vidite prihodnost, kakšni časi se 
obetajo mladim glede na obstoječo 
slovensko politiko in gospodarstvo? 

Kdor je ambiciozen in priden, lahko 
uspe tudi v Sloveniji. Res pa je, da 
brez dela ne gre. V Sloveniji je ogrom-
no možnosti. Ljudje bi pač radi delali 
samo tisto, kar bi radi. Sama niko-
li nisem mislila, da bomo postavlja-
li šotore. Meni bi bilo ljubše, če bi 
prodajali zlato. Osebno sem sanjala 
o prodaji kozmetike, sem jo tudi že 
prodajala. Imela sem zastopstvo. Ker 
je mož bolj rokodelec, ga je vleklo v 
to dejavnost in sem se mu prilagodi-
la. Možnosti je v Sloveniji še vedno 
ogromno. 

Podjetij, v katerih ste dokazali, da se 
da uspeti na pošten način, pa tudi. 

Nekdo ti mora dati možnost, moraš 
pa tudi sam nekaj vložiti, ne samo 
čakati na uspeh. Če bi k nam sedaj 
prišel strojni inženir z idejo in znan-
jem, ga takoj zaposlimo. Ne more pa 
pričakovati, da ga bom sama učila, če 
sem v pokoju. On me mora prepričati 
s svojo idejo, ne samo čakati na tele-
fon za tisoč, računalnik za dva tisoč 
evrov in lepo pisarno. To ne gre. 

Podjetje imate verjetno v mislih štiri-
indvajset ur na dan. Se znate odklopi-
ti v prostem času ali je tudi ta prežet 
z mislimi na posel? 

Ja, pri meni je tako. Idej imam še 
vedno zelo veliko. Pa dober instinkt. 
Imam še želje in seveda to srečo, da 
imamo kader, ki to izpelje. Če bom la-
hko odklopila, bom jeseni, ko se vrača 
Ane Mari s porod-
niškega dopusta. 
V podjetje sem res 
vpeta, ker sem tak 
človek. Ne vidim 
samo šotorov, res 
vidim vse. Imam 
ideje, ki jih je mož-
no realizirati. Ta-
koj dam ideje. Če 
jih kdo realizira, 
proda, mu takoj 
damo plačilo. 

Kako si polnite 
baterije? 

Čisto enostavno, ko grem skozi pod-
jetje in vidim fante, da so dobre vol-
je, da so zadovoljni. Ko vidim,  da so 
stvari urejene, se mi zdi, da še sama 
kljub letom kar vzletim. Pa še nekaj. 
Zelo sem hvaležna, za vsako stvar, 
za vsakega delavca posebej. Če je za-
dovoljen, sem jaz hvaležna. To je velik 
plus. Pa poštenost. Nimam rada tistih, 
ki vse vlečejo samo k sebi. Tega ne de-
lam. Znam deliti. Dobro in tudi slabo. 

Če se proti koncu najinega pogovo-
ra dotakneva nekoliko bolj osebne 
zgodbe. Hči je na tiskovni konferenci 
povedalo zgodbo iz otroštva, ko je 
bila pogosto del ekipe na terenu ali 
vas je čakala pri sosedih. Boste to na-
doknadili pri vnuku? 

Zelo sem ponosna na Ane Mari, ker ne 
razmišlja samo podjetniško, ampak 
tudi družinsko. Poudarja, da bo imela 
še več otrok. Stala ji bom ob strani, 
sem še vitalna in ji bom pomagala. 
Zelo bom vesela, če mi bo zaupala 
vnuka v varstvo. Kljub temu da je v 
porodniški, ves čas dela. Sedaj pri-
pravlja drugi poročni sejem. Meni pa 
tudi ne bo zmanjkalo dela. Če ne bom 
več vpeta tu, bom pa doma. 

Bi šli še enkrat po isti poti? 

Po čisto nič drugačni. Moram pa 
poudariti, da brez avtoritativne in 
močne podpore moža ne bi šlo. 
Avtoriteta mora biti. Sama je nimam, 
sem, kakršna sem. Mož ima skrb nad 
vsem, stoji trdno na tleh. Jaz sem bolj 
diplomat, saj če bi vedno čakala na 
njegovo odločitev, tudi marsičesa ne 
bi bilo. Se dopolnjujeva in sva uspešna 
kot celota.  

Tanja Goropevšek
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maks, Vezni igralec mesta

Takšen je naslov knjižice, ki je nasta-
la v spomin  na Maksa Sorška,  nek-
danjega Savinjčana – Vranšana  in  
Ljubljančana, ki je bil poseben človek 
– nogometaš, organizator, ustvarja-
lec …  in najboljši prijatelj vsem, ki 
so ga poznali in imeli radi. Ti so tudi 
soustvarjalci te knjižice, ki jo je leto 
dni po Maksovi smrti izdalo  Mest-
no gledališče  ljubljansko v sodelo-
vanju z  Gledališčem Glej, uredila pa 
Petra Pogorevc, ki je bila tudi pove-
zovalka in sooblikovalka spominske 
prireditve minuli četrtek, 21. januarja, 
na  Vranskem. 

Dvorana kulturnega doma na Vran-
skem  je bila ta večer nabita s spomini 
na Maksa in na njegovo delo, k čemer  
je pripomogla tudi videoprojekcija fo-
tografij iz njegovega življenja. Tega so 
z besedo oživljali na odru  tudi njegovi 
najboljši prijatelji: Judita Zidar, Andrej 
Bončina, Gregor Gruden, Jeff Bicket 
(v angleščini), Tina Gorenjak,  Kristina  
Sever in Petra Pogorevc. Večer so na 
začetku in vmes popestrili še pevci 
Okteta sv. Mihalela Vransko pod  vod-
stvom  Franca Lesjaka in mlada violi-
nistka Manca Oštir. Izjemnemu veče-
ru pa so na koncu dali piko na  »i«  in 

s  tem tudi  nadvse presenetili občin-
stvo še operni pevci  Katja Konvalin-
ka, Irena Yebuah Tiran, Diego Barrios 
Ross in Jure Počkaj.  Maksov večer  so 
namreč obogatili z njemu tako ljubo 
predstavo Lirični utrinki, ki so nastali v 
okviru Mednarodnega festivala Mladi 
levi 2011, v koprodukciji zavoda Bun-
ker Ljubljana in belgijskega Ensemble 
Leporella. 

Nastopajoči in drugi udeležen-
ci večera so po končani prireditvi 
druženje in obujanje spomina na  
Maksa   nadaljevali   pri Golobčku, 
kjer je Maks bil  tudi reden gost, ko 
je bil na  Vranskem. Še pred priredit-
vijo pa je njemu v spomin bila v 
Športni dvorani Vransko odigrana 
tudi nogometna tekma v dvoran-
skem  nogometu med nekdanjimi 
Maksovimi športnimi prijatelji, eki-
po Medvedi iz Ljubljane in ekipo NK 
Vransko - Briše. Tekma se je končala  
neodločeno z rezultatom 3 : 3, po 
streljanju sedemmetrovk pa so zma-
gali  Medvedi.    

T. T.

Vljudno vas vabimo 
na proslavo

 ob slovenskem kulturnem prazniku

 v ponedeljek, 8. 2. 2016, ob 16. uri
v Kulturnem domu Vransko.

V kulturnem programu bodo sodelovala domača kulturna 
društva in učenci OŠ Vransko-Tabor.

Slavnostna govornica bo 
Jolanda Železnik, 

direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

ZGODILO SE JE ...
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ABONMA 2015/2016

sobota, 27. februar 2016, ob 10.00

SOSEDA IN POL
Diši po pravem prijateljstvu.

OTROŠKI ABONMA

Gledališče KU-KUC Lendava

sobota, 20. februar 2016, ob 19.30

IGRALSKA DRUŽINA
komedija 

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Cena: 8 evrov/odrasli, 5 evrov/otroci
Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

zktš - kultura / šport

Trajanje 40 minut.
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planinski pohod na Vranski triglaV

V soboto, 12. 12. 2015, smo se z učenci 
planinskega krožka od prvega do pete-
ga razreda podali na Rigel. Poimenovali 
smo ga vranski Triglav, saj nam je raz-
gled omogočal videti prav na vse strani 
Vranskega. 

Pot nas je najprej vodila mimo prikupne-
ga konjička, ki smo ga videli za ogrado. 
Pobožali smo ga in odšli dogodivščinam 
naproti. Pot na Rigel je bila kar nekaj 

časa zaradi predlanskega žleda težko 
prehodna, sedaj pa so lastniki gozdov 
že pridno pospravili podrto drevje. Le 
ena bukev je še bila podrta in prav ta 
nam je bila v veselje, saj je bolj zanimi-
vo, če lahko malo plezaš ali pa se splaziš 
pod kakšen debel hlod. Na vrhu Rigla je 
prikupen bivak in tam smo se podpisali v 
dnevnik pohodnikov in lahko pogledali, 
da smo ga pred nekaj leti že obiskali in 
da je kar precej pridnih pohodnikov, ki 

se povzpnejo na vrh. Ta ponuja res lepe 
razglede na južni, vzhodni, zahodni in 
severni del naše prelepe občine. Pre-
poznavali smo hribe, kjer smo že bili, 
potem pa se podali nazaj. Na poti smo 
se ustavili v zavetrju mladih smrečic in 
zakurili ogenj. Na palice smo si nataknili 
hrenovke in  jih popekli. Popekli smo si 
tudi kruh in njam, njam - odlična mali-
ca. Da nas ni zeblo, smo poskrbeli tudi 
za vroč planinski čaj z limono. Potem 
pa švrc nazaj proti domu. Na poti smo 
srečali še pridne gozdne delavce in 
malo smo pomagali pri gozdnem redu, 
saj smo nekaj smrekovih vej dali na kup. 
Najboljši del poti je bil proti koncu, kjer 
se je gozdna vlaka zaključila in je bilo 
potrebno 50 metrov prehoditi kar po 
gozdni strmini. Ni boljših toboganov, 
kot jih ponuja gozd, le hlače so verjetno 
nekaj dela naložile staršem in pralnim 
strojem. Prijetno utrujeni smo prišli rav-
no pravi čas nazaj na Vransko. 

Sedaj pa čakamo sneg, da se po za-
sneženih poteh podamo na pot in 
sankaške užitke.

Vrtec V občinski knjiŽnici Vransko
V torek, 8. decembra, smo se otroci, 
stari od 3 do 6 let, odpravili v občin-
sko knjižnico. Odzvali smo se po-
vabilu ge. Valerije Jerman, ki nam je 
prebrala pravljico o zajčku Riku in 
njegovem božičnem drevesu. Prav-
ljica nas je popeljala v praznični pred-
novoletni čas in nam je bila zelo všeč. 
Po končani pravljici smo si lahko sami 
izbrali knjigo ter jo prelistali. Otroci so 
bili navdušeni nad pestro in raznoliko 

ponudbo knjig, slikanic. Veliko otrok 
že zahaja s starši v občinsko knjižni-
co, tako da nam je ta prostor že znan. 
Prav tako pa se znamo v knjižnici tudi 
primerno vesti. 

Nato pa smo v petek, 11. decembra, 
obiskali knjižnico tudi  otroci prvega 
starostnega obdobja (1-3 let). 

Irena Aubreht in Polona Križnik

kuharski kroŽek je pekel pletenice
Na tretje srečanje kuharskega krož-
ka na Osnovni šoli Vransko-Tabor so 
morali učenci prinesti lonček moke, 
pest semen in eno banano. Nenavad-
na kombinacija na prvi pogled, ven-
dar so učenci kmalu videli, kakšen je 
namen teh sestavin. 

Iz 1 kg moke, 1 kvasa, 2 dcl olja, 3 dcl 
mleka, 3 dcl vode in soli so zgnetli fino 
testo, ga oblikovali v manjše hlebčke 
in ga pustili vzhajati. Medtem so si 
pripravili banane in nožke, dobili zo-
botrebce, bonbone v obliki jagod in 
banan ter čokoladne mrvice. Iz vse-
ga tega so morali s pomočjo svoje 

domišljije in izvirnosti nekaj napraviti 
in nastali so res zanimivi izdelki, po-
vezani s prihajajočimi prazniki. Krat-
ko, vendar sladko, saj so te stvari 
kmalu končale v želodcih. Medtem pa 
je testo pridno vzhajalo. Hlebčke so 
učenci malo raztegnili, razrezali na tri 
trakove in spletli pletenice. Namazali 
so jih z jajčko ter posuli z različnimi 
semeni. Med pečenjem so zapisali re-
cept in pospravili učilnico. Iz pečice je 
pridišalo in slastne pletenice so učen-
ci odnesli domov. 

Pa dober tek!

Vranin glas - strani oš Vransko-tabor
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tehniški dan V prVem razredu – lego dan
V četrtek, 10. 12. 2015, se je 1. b-razred 
iz podružnične šole v Taboru usedel 
na kombi in pripeljal na matično šolo 
na Vransko ter se pridružil 1. a-razre-
du. Prvošolci so namreč imeli tehniški 
dan, na katerem so ustvarjali pred-
vsem iz lego kock.

Za sodelovanje smo poprosili gospo-
da Miha Miklavca, ki se že nekaj časa 
ukvarja z LEGO sistemi in robotiko. 
Učenci so dan začeli s poslušanjem 
praznične zgodbe, na podlagi ka-
tere je pri Mihu potekala delavnica 
s kompleti LEGO STORY STARTER. V 
skupinah so predstavili zgodbo s se-
stavljanjem lego kock. Učenci so po-
leg te delavnice odšli še v računal-
niško učilnico, kjer so spoznali osnove 
dela z računalnikom, didaktične igre, 
povezane z vsebinami pri pouku, ter 
lego računalniške igre. Zadnja delavni-
ca je potekala v razredu, kjer so učen-
ci sestavljali na podlagi Lego načrtov, 
med sabo sodelovali in si pomagali pri 

reševanju problemov. Po končanih 
delavnicah so učenci povedali, kako 
so se počutili, kaj so se novega nauči-
li, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. Nekaj 
vtisov lahko preberete spodaj.

Zahvaljujemo se gospodu Mihu za 
sodelovanje ter prvošolcem iz Tabora 
za obisk.

»Všeč mi je bilo sestavljanje kock pri 
gospodu Mihu, delo na računalniku 
ter da sva s Petjo sestavili vrt za živa-
li.« Daša D. 

»Vse mi je bilo všeč, le pri igricah na 
računalniku mi nekaj ni šlo. Več časa bi 
sestavljala pri gospodu Mihu.« Ema K. 

»Všeč mi je bilo pri gospodu Mihu in 
v računalniški učilnici, tudi če so malo 
nagajali računalniki. Ni mi bilo všeč v 
razredu, saj je bilo težko sestavljati po 
načrtih.« Miha T. 

»Vse mi je bilo všeč. Ni mi bilo všeč, da 
smo bili prekratek čas pri vsaki dejav-
nosti.« Jan K. 

»V računalniki učilnici sem se naučil, 
da ne smem pritiskati tistega, česar 
ne poznam. Všeč mi je bilo pri gospo-
du Mihu.« Mitja M.

Veseli december  V šolski knjiŽnici ali kako smo V šolski knjiŽnici  
pričakoVali praznike

Kot vsako leto smo tudi letos v knjižničarskem krožku pri-
pravili lutkovno igrico z božično vsebino. Izbrali smo zgodbo 
V pričakovanju Božička (avtor: Steve Metzger), v kateri se go-
zdne živali sprašujejo, če bo Božiček res prišel. Jazbec dvomi, 

da bo Božiček prišel, pametni medvedek pa  meni, da mora-
mo verjeti in Božiček res pride.

Članice krožka Nika Gosak (medvedek), Nika Homšak Godler 
(Božiček), Evelina Šorn (miška), Valentina Štefančič (ježek), 
Taja Andoljšek (krtek), Lucija Remic (jazbec), Nataša Sem-
primožnik (jelenček) iz 4. razreda so si same izdelale lutke 
na palčki, jim »posodile« svoje glasove  ter jih tako oživile. V 
vlogi režiserja se je poskusila Lucija Klemen iz 6. razreda, ki je 
tudi povezovala igro z branjem zgodbe.  Zgodbo so zaigrale 
učencem 1., 2., 3. razreda, ki so si po ogledu igrice lahko izbrali 
tudi knjige za branje med novoletnimi počitnicami, ter otro-
kom v vrtcu.  Pri igri so se zabavale in veliko novega naučile, 
predvsem pa, kako  je treba sodelovati in se vživeti tudi v pri-
jateljičino vlogo, če ta zboli, igro pa je treba zaigrati, ko je na 
sporedu.  

Mentorica knjižničarskega krožka: 
Marija Završnik

izdelali smo fotokoledar
V preteklem mesecu smo se člani fotokrožka udeležili pre-
davanja Kako si izdelam svoj fotokoledar, ki ga je organiziral 
studio Di.Foto.Graf z Vranskega. Na predavanju nam je gospa 
Darja Kos predstavila načine, kako izdelati zanimiv fotokole-
dar. Predavanje nas je navdihnilo, da bi se tudi sami preizkusili 
v tej izdelavi.

Zato smo v četrtek, 17. 12. 2015, izvedli delavnico, na kateri 
smo izdelali vsak svoj fotokoledar. Člani fotokrožka so s se-
boj prinesli svoje osebne fotografije, ki bi jih želeli na svojem 
koledarju. Fotografije smo oblikovali na spletnem portalu pic-

monkey.com, kjer lahko brezplačno urejaš svoje fotografije, 
jim dodajaš posebne učinke ter ustvarjaš zanimive kolaže. 
Za vsak mesec smo izdelali kolaž iz 3-5 fotografij, ki najbolj 
označijo tisti mesec. Nato smo v predlogo koledarja za leto 
2016 vstavili fotokolaže, spremenili pisavo, vpisali rojstne da-
tume naših družinskih članov in prijateljev, zapisali kakšen za-
nimiv verz. Skratka: opremili smo ga po svoje. Vse skupaj smo 
natisnili, liste zvezali in koledarji so bili gotovi.

Mentorici: Katja in Marija Završnik
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zimske norčije
V  skupini 4–6 let smo bili druge pošilj-
ke snega izjemno veseli. Otroci so že v 
decembru kovali načrte, kaj vse bomo 
počeli, ko bo sneg. Uresničitev otroških 
predlogov je zaživela takoj po počit-
nicah. Iz kleti smo prinesli sani in se 
odpravili na sankanje. Ves teden smo 
oblegali hribček na igrišču in Gorici. 

Otroci so se dodobra naužili snega, se 
seznanili z varno vožnjo po vsak dan 
hitrejših progah in uživali v prijateljskih 
odnosih. In tako smo uživali, da bomo 
zelo veseli še kakšne pošiljke snega! 
  

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

za Žarek upanja in prirediteV s schwentnerjem V praznični čas
Žarek upanja je sklad, iz katerega črpajo 
sredstva naši učenci, ki bi si vseh plač-
ljivih dejavnosti ne mogli privoščiti. V 
sklad so šli vsi prostovoljni prispevki z 
novoletnega bazarja, zbiranje sredstev 
pa je potekalo še do januarja. Tako smo 
zbrali 3012,47 evra. Hvala vsem, ki ste 
odprli svoje srce in darovali v naš sklad 
Žarek upanja. Zbiranje prostovoljnih 
prispevkov smo povezali z dobrodelnim 
koncertom, ki je bil v  petek, 27. novem-
bra 2015.

Tokratno  prireditev smo poimenovali S 
Schwentnerjem v praznični čas. 15. de-
cembra 2015 smo namreč zaznamovali 
150. obletnico rojstva našega krajana in 
pomembnega slovenskega založnika, 
ki  smo mu posvetili že kulturni dan v 
septembru. Takrat  smo sodelovali tudi 
v nacionalnem projektu Dediščina gre v 
šole. Založnika Lavoslava Schwentnerja 
in njegov pomen nam je na kulturnem 
dnevu predstavil g. Rok Glavan, antik-
var iz Ljubljane, ki  založnika odlično 
pozna, saj je  v ljubljanski Mestni hiši pri-
pravil razstavo del, ki jih je le-ta založil. 
Prav posebej pa se nam je g. Glavan 
vtisnil v spomin s posebno obliko pri-

povedovanja – kamišibaj.  Velik ljubitelj 
slovenske besede in zaveden Slovenec 
Lavoslav Schwentner je dal poseben 
pomen vsemu slovenskemu. Sloven-
ske narodne  motive je vpeljal v likovno 
podobo izdanih knjig. Bil je prvi založnik, 
ki je povabil k sodelovanju priznane 
slikarje, da so mu ilustrirali zgodbe. Bil 
je prvi, ki je vpeljal ilustracijo v otroško 
knjigo. S tem so knjige samo še pridobile 
na umetniški vrednosti. V avli šole smo 
pripravili  razstavo likovnih del, ki so 
nastala na kulturnem dnevu, prav tako 
pa je bil tudi ves program oblikovan v 
duhu Schwentnerjevega časa. Likovno 
razstavo so pripravile Katja Završnik, 
Mateja Jeler in Mojca Dobnik. Otroci 
vrtca Vransko in Tabor z mentorica-
mi Simono Kopitar, Lauro Strojanšek, 
Darjo Potočan Štrajhar in Meri Lesjak  
so se predstavili s pesmijo in  ljudskim 
plesom. Kamišibaj so predstavili učen-
ci 1. razreda z mentoricama Natašo 
Pečovnik in Bredo Čvan ter učenci 2. 
a-razreda z mentorico Danico Kaluža. 4. 
a in b-razred sta z mentoricama Klavdijo 
Kropec in Marjeto Terbovšek uprizorila 
stare igre. 5. razredi so z ustvarjalnim 
gibom posodobili staro ljudsko legendo 
o varuhu zlata pod Bogatinom, ki jo je 
spesnil Anton Aškerc.  Mentorici sta bili 
Danijela Jeršič in Mateja Jeler. Obiskala 
sta nas tudi gospod in gospa Schwent-
ner, ki sta ju odlično predstavila Lenart 
Marovt in Lucija Medvešek. Zaigrali sta 
še Maja Filač in Julija Granda. Skupaj 
so predstavili utrip takratnega časa z 
govorom, oblačili in s sceno. Osrednji 

gostje koncerta so bili Oktet svetega 
Mihaela, ki jih vodi Franc Lesjak. Prav 
tako so za glasbeno poslastico poskrbe-
li citrarji Glasbene šole Risto Savin pod 
vodstvom Irene Tepej, violinistka Man-
ca Oštir, plesalke izbirnega predmeta 
ples z mentorico Matejo Jeler ter šolski 
zbori pod vodstvom Danijele Jeršič in 
Vanje Govek. Na klavirju je vse zbore 
spremljala Polona Miklavc. Program je 
povezoval Davor Sušnik pod vodstvom 
scenaristke Danijele Jeršič. Zahvala gre 
tudi Franciju Čvanu za pripravo prosto-
ra, Jožetu Toplaku za ozvočenje ter Katji 
Završnik za projekcijo. Po programu je 
vse obiskovalce prireditve ga. ravnate-
ljica Majda Pikl povabila na bazar, kjer 
so lahko s prostovoljnimi prispevki na-
gradili imenitne otroške izdelke, ter so 
jih potem odnesli domov. Za ureditev 
bazarja je poskrbela Maja Jerman.  

Še enkrat HVALA VSEM, ki ste podprli 
našo prireditev s svojim obiskom ter 
darovali v naš šolski sklad. 

Danijela Jeršič

mladi planinci Vrtca Vransko na zimskem pohodu
Da bi izkoristili tisto malo snega, ki 
nam ga je to zimo natrosila narava, 
smo se tokrat odločili za pohod s 
sankanjem oz. »lopatkanjem«.

Bilo je lepo sončno popoldne, ko 
smo se z nahrbtniki, polnimi hrane in 
vročega čaja, ter seveda lopatkami 

odpravili proti Brišam. Šli smo mimo 
plezalne stene po markirani poti, ki 
vodi na Čreto. Namenili smo se proti 
hišici, kjer prirejajo smučarske skoke. 
Tam nas je pričakalo zasneženo po-
bočje, kjer smo si najprej naredili 
proge za spuščanje, nato pa tekmo-
vali med seboj, se prevračali, kotalili, 

iskali nove izzive. Uživali smo vsi, tako 
otroci kot tudi mentorici. Vmes smo 
se malo okrepčali, nato pa nadalje-
vali z norčijami na snegu, dokler se ni 
začelo mračiti.

Vzeli smo svoje stvari, prižgali svetilke 
in se v temi vrnili do vrtca, kjer smo 
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prijetno utrujeni odšli vsak na svojo 
stran. Zahvaljujemo se g. Lesjaku, ki 
nam je omogočil zimske radosti na 
njihovem hribu.

Katja Rotar in Mateja Remic

najprisrčnejši Velikan V Vrtcu
V decembru  se je po vrtcu sprehajal 
velikan z imenom Jure. To je bil res 
najprisrčnejši velikan, kar smo ga kdaj 
spoznali. Strokovne delavke so prire-
dile lutkovno predstavo na osnovi 
zelo kvalitetne slikanice Najprisrčnejši 
velikan, avtorice Julie Donaldson. 

Predstavo smo si ogledali tako v slo-
venskem kot tudi v nemškem jeziku. 
Po ogledu prisrčne predstave so bili 
otroci povabljeni v različne velika-
nove delavnice. Otroci so lahko 

obiskali in nakupovali v velikanovi 
prodajalni oblačil. Sladkali, krepčali 
ter družili in igrali so se pri velikanovi 
čajnici in v njegovi igralnici. Tisti, ki so 

se želeli izživeti in ustvarjati v slikan-
ju na večje formate, pa so se udeležili 
slikarske in tiskarske delavnice. Ena 
izmed delavnic je potekala tudi v 
nemškem jeziku, kjer so otroci preko 
gibanja spoznavali pojme: majhen, ve-
lik, spodaj in zgoraj. V telovadnici pa 
so lahko otroci z velikanom odšli na 
sprehod. Prepričani sva, da nikomur 
ni bilo dolgčas in da je vsak našel ne-
kaj zase.

Branka Kramar in Laura Fekonja

zdrobili, zmešali in naredili sladke rumoVe kroglice
Tokrat so se kuharji Osnovne šole Vransko dobili v 
polnem številu kar v jedilnici šole. Mladi kuharski 
šefi so s sabo prinesli vse sestavine za rumove 
kroglice: valjar, posode, predpasnik, pridne roke 
in veliko dobre volje. 

Najprej so z valjarjem zdrobili 200 g piškotov, do-
dali 100 g kakava, 100 g sladkorja v prahu, 250 g 
masla, malo kokosove moke in vse skupaj dobro 
zmešali. Seveda s čistimi rokami. Nato so iz mase 
oblikovali kroglice in jih povaljali v kokosovi moki 
ali zmletih orehih. Kroglice so skrbno spravili v 
posodico, ki so jo prinesli s sabo. Učenci so se res 
potrudili, saj je bilo za nekatere kroglice kar težko 

verjeti, da so jih učenci naredili sami, saj so bile videti kot iz trgo-
vine. Preden so učenci kroglice ponosno odnesli domov, so jedilnico 
pospravili, vendar naj se zahvalimo našim čistilkam, ki za nami ved-
no počistijo z dobro voljo. Pa dober tek!



16

 

 
 

napoVedujemo V februarju:
• torek, 2. februar 2016, ob 10.30: Literarna ura v Našem domu    
• torek, 16. februar 2016, ob 18.00: Pravljična ura s poustvarjanjem 

Vljudno  vabljeni, da se nam pridružite.

ŠMARNIcA, KAj POČNEŠ V SNEGu?  

Ko postajajo dnevi krajši, se veliko ptic prične seliti v tople 
kraje. Tokrat mala šmarnica ne  leti z njimi. Njena poško-
dovana perutnica se sicer dobro celi, toda za tako dolgo 
potovanje je še prešibka. Le kako naj ptica selivka preživi 
v mrazu? Šmarnica opazuje, kako si druge živali iščejo hra-
no. Kosi in sinice ji pokažejo, kaj je njihova hrana. Jež in 
miška bi ji tudi rada pomagala. Vsi imajo svoj način, kako 
preživeti zimo, vendar za šmarnico ni nič primernega. 
Končno najde pri srni in merjascu nekaj za pod zob. Le kaj? 
Preberite še vi poučno zgodbico o živalih pozimi. 

Ker želimo v zimskem času tudi mi pticam pomagati, nam 
je Darja Kos pokazala, kako lahko iz odpadne embalaže 
naredimo lične ptičje krmilnice. Izdelali smo jih veliko, tako 
da letos ptice na Vranskem gotovo ne bodo lačne. 

RAZSTAVA LAVOSLAV ScHwENTNER
(15. 12. 1865–29. 12. 1952)  

V torek, 15. decembra 2015, smo v Občinski knjižnici Vran-
sko, ob 150-letnici rojstva Lavoslava Schwentnerja, vran-
skega založnika, knjigarnarja in rodoljuba, razstavili dela, 
ki jih hrani domoznanski oddelek Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec. Ogledate si lahko knjižne in notne izdaje, 
brošure, zadolžnice in druge listine, izdane v Schwentner-
jevi založbi. 

ZGODILO SE JE ...

knjiŽnična stran

Razstava bo na ogled v času odprtosti Občinske 
knjižnice Vransko do 31. januarja 2016. 

Otroci so se izkazali kot izjemni poslušalci in ljubitelji 
knjig. Tudi najmlajši, ki so komaj dopolnili prvo leto, 
so z veseljem listali knjige ter zaplesali na božično 
glasbo. 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 29. januar 2016             Številka 53/2016 
 
                                    

V S E B I N A 

RAZPISI 
 
1. OBVESTILO o javnem zbiranju ponudb za prodajo 
nepremičnin parc.št.  345/2, 775/1 in 775/5, k.o. Vransko 

OBVESTILA 
 
2. JAVNI POZIV zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

3. OBVESTILO - Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri 
govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah 
 
 

R A Z P I S I 

1. Obvestilo o javnem zbiranju ponudb za prodajo 
nepremičnin parc.št.  345/2, 775/1 in 775/5, k.o. Vransko 
 
Na podlagi 35. in 36. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Vransko dne 29. 1. 2016 
objavlja 

O B V E S T I L O  
o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin parc. št. 

345/2, 775/1 in 775/5, vse k.o. Vransko 

Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnega 
zemljišča na podlagi javnega zbiranja ponudb in sicer: zemljišča 
parc. št. 345/2 v izmeri 61 m² , 775/1 v izmeri 82 m² in 775/5 v 
izmeri 34 m², vse k.o. Vransko, v  skupni izmeri 177,00 m², ki v 
naravi predstavlja zemljišče ob kanalu in delno vrt.  

Izhodiščna cena je 3.343,00 EUR za zemljišče brez DDV. 

Rok za oddajo ponudbe je 16. 2. 2016 do 12. ure.  

Dokumentacija za javno zbiranje ponudb je dostopna na spletni 
strani Občine Vransko – www.vransko.si. 

Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Občine Vransko, 
Vransko 59, na tel.: (03) 703 28 00 ali preko elektronskega 
naslova obcina.vransko@vransko.si 

Številka: 7113-17/2015                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 1. 2016                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 

O B V E S T I L A 

2. Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča 

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Vransko (Ur..l. RS, št. 124/2008 in 106/2009)  prijavijo 
vse  morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali 
poslovne  prostore.  

Podatke vpišete na obrazec »Prijava podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«, katerega dobite 
v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali na 
spletni strani občine, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/vloge-in-obrazci/  

Izpolnjen obrazec oddate osebno v tajništvu občine  v času 
uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina 
Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko 
najkasneje do 29. 2. 2016. 

Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze 
»nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča« za leto 2016. 

V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za 
leto 2016 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi 
občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v obstoječi 
bazi podatkov. 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 

 

3. Obvestilo - Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri 
govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah 

V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, 
drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah je Uprava RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o 
ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju bolezni. 

Odločba je objavljena na oglasni deski občine in na spletni strani 
občine, na spletni povezavi http://www.vransko.si/aktualni-javni-
razpisi-narocila-in-objave/ 

                                                                  Župan Občine Vransko 
                                                                  Franc Sušnik l. r. 

 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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iz ŽiVljenja društeV

zVezdica zaspanka
V Literarnem društvu LIvRA smo že 
dolgo razmišljali, da bi zadnje decem-
brske dni oživeli prireditveni prostor 
pod kostanji. Letos se nam je posreči-
lo kar trikrat. Sredi decembra smo bili 
soorganizator uprizoritve Najprisrčnejši 
velikan, v zadnjih decembrskih dneh pa 
so naši najmlajši člani, ki delujejo v sek-
ciji Mali oder, izvirno uprizorili Zvezdico 
Zaspanko pod režisersko taktirko Fren-
ka Železnika. Dogodek smo poimenovali 
ZIMSKA PRAVLJICA, ki je trajal kar tri 

dni, saj so Zvezdico Zaspanko odigrali 
v treh delih. Nizke temperature obisko-
valcev niso motile, ob petih popoldne so 
otroci nestrpno sedeli na klopeh in čakali 
nadaljevanje, na koncu pa so se  pogreli s 
toplim čajem in posladkali z zvezdicami. 
Za konec starega in prijetnejši začetek 
novega leta so poskrbeli člani, ki so z 
veseljem nazdravili vsakemu, ki se jim je  
pod kostanji pridružil na silvestrov večer.

LIvRA

loVska druŽina Vransko
Vranski lovci bomo v letu 2016 praz-
novali lep jubilej, in sicer 70 let obstoja 
LD Vransko. Temu bo sledilo kar nekaj 
dogodkov v letu 2016, o čemer bo več 
napisanega v naslednjih številkah glasila 
Informator. 

V preteklem letu smo tudi s pomočjo 
lokalne skupnosti  lepo in dobro delova-
li, tako na področju promocije lovske 

družine, sodelovanja z lastniki kmetij-
skih površin in gozdov, preprečevanja 
škod, kakor tudi na lovu samem. 

Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem 
sodelujočim v upanju, da bomo tudi v 
bodoče dobro sodelovali in ohranjali pri-
jazne medsebojne odnose.

LD Vransko

nogometaši V začetku noVega leta

Kolektiv NK Vransko kljub petmesečni 
ligaški pavzi v zimskem času že pridno 
trenira, tekmuje in pripravlja vse potreb-
no za nadaljevanje tekmovanj.

Po krajšem odmoru med novoletnimi 
prazniki in počitnicami že vsi pridno 
trenirajo in se pripravljajo na obiske 
dvoranskih turnirjev v nogometu. 

Selekcija U15 je s turnir-
ji pričela prva, in sicer 
9. 1. 2016, ko so fantje 
sodelovali na turnirju 
v Dolu pri Hrastniku. 
Ekipa je po odmoru po-
trebovala nekaj časa, da 
se je prebudila iz zim-
skega spanca, rezultat 
tega pa sta bila zmaga 
na eni tekmi v skupini in 
napredovanje v osmino 

finala, kjer pa so fantje na žalost svojo 
pot končali.

Vse ostale selekcije bodo imele v pri-
hajajočem mesecu še posebej natrpan 
urnik. Udeležili se bodo treh turnirjev, in 
sicer v Velenju, Žalcu in nazadnje še na 
turnirju NK Maribor Tabor. Na teh turnir-

jih nas bo zastopalo kar 6 različnih ekip, 
tako da bodo priložnost  dobili prav vsi.

Ker je december čas obdarovanja, smo 
tudi mi nagradili naše člane za njihovo 
marljivost z novimi klubskimi trenirkami 
in torbami.

Treningi vseh selekcij bodo do nadalj-
njega potekali od ponedeljka do petka v 
večnamenski športni dvorani Vrana. Vsi, 
ki bi se radi pridružili našim nadobud-
nežem, ste vljudno vabljeni, da nas kon-
taktirate za vse nadaljnje informacije 
glede terminov. To lahko storite preko 
e-pošte, telefona ali facebooka, vse in-
formacije pa najdete na naši spletni stra-
ni http://www.nkvransko.si/

Lep nogometni pozdrav
NK Vransko

planinsko društVo Vransko na silVestrskem pohodu

Na avtobusni postaji na Vranskem se 
nas je zbralo kar 27 pohodnikov, ki smo 
želeli še zadnji dan v letu 2015 prežive-

ti aktivno v naravi. Z avtobusom smo 
se odpeljali do naselja Kokarje, nato 
pa jo mahnili skozi gozd do planinske 
koče Farbanca. V koči smo se pogreli 
z vročim čajem, saj so bile tempera-
ture zunaj nekaj stopinj pod ničlo. 
Pot smo nadaljevali proti Čreti. Pri 
cerkvi sv. Katarine smo nazdra-
vili novemu letu, nato pa se spu-
stili do koče na Čreti, kjer nas je že 
čakalo kosilo, katerega pokrovitelj 
je bilo, tako kot tudi avtobusnega 

prevoza, Planinsko društvo Vransko. 

Oskrbnica Mina nam je pripravila 
topel sprejem in nas pogostila s peci-
vom in z vinom. Ker je bil pred nami 
še dolg večer, smo se počasi odpravi-
li proti Vranskemu. Pot so nam med 
postanki popestrili otroci z božičnimi 
pesmimi. Bil je lep decembrski dan. 
Pogrešali smo le škripanje snega pod 
nogami.

Mateja Remic
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s polno paro V 2016
Košarkarska sezona 2015/16 je približ-
no na polovici. Zaenkrat vse poteka po 
pričakovanjih: pred sezono pomlajena 
članska ekipa je zabeležila 5 zmag in 5 
porazov ter se nahaja na sredini lest-
vice. Kadetska ekipa (U-17) je v leto 
starejši konkurenci dosegla premierno 
zmago in optimistično pričakuje drugi 
del tekmovanja. Starejši pionirji (U-15) 
si v 1. SKL delijo prvo mesto na lestvici, 
mlajši pionirji (U-13) pa na vrhu kralju-
jejo sami, brez poraza. Drugi vikend v 
januarju svojo sezono začenjajo fantje 
in dekleta iz ekipe U-11, nekje v aprilu 
pa še najmlajši vrani in vranice, ekipa 
U-9. Vrani bomo počitnice izkoristili za 

krajši premor, da si spočijemo in nabe-
remo novih moči, saj se bo v 2016 ve-
liko dogajalo vse do poletja.

Na tem mestu bi se v društvu radi zah-
valili vsem, ki nam na takšen ali dru-
gačen način omogočate delovanje, 

nas spodbujate in spremljate. Vrani 
obljubljamo, da se bomo v prihaja-
jočem letu še bolj potrudili in dali vse 
od sebe. 

Srečno v letu 2016.

iz ŽiVljenja društeV 

praVljično pod kostanji
V decembru vsako leto pripravimo 
strokovne delavke vrtca igrico za 
vrtčevske otroke. Naša izvedba lut-
kovne  igrice Najprisrčnejši velikan je 
v decembru doživela uprizoritev tudi 
v trgu Vranskega “pod kostanji”. Na 
uprizoritev je prišlo veliko otrok in 
odraslih. Po končani igrici smo se lahko 
okrepčali v Velikanovi čajnici s čajem, 
kuhanim vinom in pecivom. Iskrice ve-

selja v otroških očeh so nas spodbudi-
le, da se naslednje leto zopet snidemo 
s pravljičnimi junaki. 

In ne pozabimo: pravljice niso le za 
otroke; v pravljičnih vsebinah je veliko 
naukov in moralnih vrednot, na katere 
odrasli včasih kar pozabimo. 

Nuša Križnik
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iz ŽiVljenja Župnije

Župnijska karitas na obisku
V decembru se nas je nekaj sodelavk 
Župnijske Karitas odpravilo na Čre-
to, kjer je svoj jubilej praznovala 
Marija Remic. Presenetile smo jo v 
družbi njenega moža Franca, ki smo 
ga ob enaki priložnosti obiskali že 
v mesecu marcu 2015. Iskreno se je 

razveselila skromnega darila in naše-
ga obiska. Ob prijetnem klepetu in 
obujanju spominov nam je čas kar 
prehitro minil.  Polne prijetnih vtisov 
smo odšle od zakoncev, ki ju celo 
življenje druži delo, ljubezen in vera. 

izdelaVa cVetja iz krep papirja

V januarju in februarju na Župnijski Kari-
tas Vransko organiziramo ustvarjalne 
delavnice, kjer se učimo izdelovati 
rože iz krep papirja. Obvezna oprema 
so škarje in dobra volja. Za vse ostalo 
je poskrbljeno. Gospa Martina Felicijan 
nam na vsaki delavnici pokaže izdela-

vo ene vrste rože in vsakemu priskrbi 
tudi vzorec, s katerim si lahko poma-
gamo doma. Izdelali smo že veliko rož 
in se ob tem izjemno zabavali. 

Nekateri smo imeli pred tem pomis-
leke o lastni ustvarjalnosti. Vendar 
smo že na prvi delavnici spoznali, da 
je ta lastnost v vsakem izmed nas, le 
poučiti se moramo pustiti. Lastna ust-
varjalnost nas je tako zelo navdušila, 
da smo si vzeli material s seboj in ust-
varjali tudi doma.  

Na posameznih delavnicah je vsakič 
okrog 30 udeležencev. Vse izdelane 

rože bomo vpletli v butarice, s katerimi 
bomo zbirali prostovoljne prispevke za 
pomoč našim sokrajanom.  

Z delavnicami smo združili zabavo, 
medsebojno spoznavanje, odlično 
počutje ob druženju in – kar je naj-
pomembnejše – dobrodelnost. Zopet 
smo dokazali, da znamo stopiti skupaj 
za pomoč sokrajanom. 

Srečno in vse dobro vam želimo 
sodelavci Župnijske Karitas Vransko!

Evelin Prosen

boŽične pesmi mogočno 
zazVenele V noč

Slišati božične pesmi na Vranskem je bilo v prazničnem de-
cembru vedno mogoče. Letos so te še posebej lepo odme-
vale v župnijski cerkvi sv. Mihaela na božičnem koncertu 
Pesem božične noči v nedeljo, 27. decembra. Med bogato 
zasedbo pevskih zborov, ki delujejo na Vranskem, so se 
predstavili Otroški pevski zbor župnije Vransko, Zbor sv. 
Cecilije, Dekliška vokalna zasedba Solo, Mešani pevski zbor 
Vransko in Oktet sv. Mihaela. Od mlajših, ki jih v cerkvenem 
petju vodita Kristina Bogataj in Frančka Lesjak, so nastopili 
Solo deklet pod vodstvom Barbare Novak, ki s petjem po-
pestrijo poroke in druga srečanja, do najbolj tradicionalnih 
glasov, ki jih vodi Franci Lesjak. Najmogočneje je na kon-
cu zazvenela Sveta noč iz grl vseh pevk in pevcev, ki so v 
cerkev sv. Mihaela privabili lepo število obiskovalcev. 

E. B.

ZAHVALA

Ta dan je črn moral priti, bridkosti 
dan, ta dan solza, težko je bilo se ločiti, 
a vse solze, ves jok zaman. Vsi, ki radi 
jih imamo, nikdar ne umro, le v nas se 

preselijo in naprej naprej živijo.

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša zlata 
mama, tašča, babica in prababica

MARIJA HRIBAR,
Jeseničnikova mama 

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo gospodu 
župniku Jožetu Turineku za lepo opravljen pogrebni 

obred in ganljive besede slovesa. Zahvaljujemo se 
pogrebni službi Ropotar za opravljeno storitev, govorcu 

za poslovilni govor, zastavonoši, pevcem skupine Eros za 
lepo odpete žalostinke, sorodnikom, sosedom in znancem 
za podarjene svete maše, sveče in izrečena sožalja. Hvala 

tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: vsi njeni
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ZdRAVSTVENO VARSTVO VOjNIH VETERANOV PO 1. jANuARju 2016 
Glede na aktualnost teme obveščamo 
vojne veterane, da je bil decembra 2015 
objavljen Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za obdobje dveh let, 
ki je za leto 2016 določil spremenjene 
pogoje za priznanje pravice do 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
vojnih veteranov. Zakon je pričel veljati 1. 
januarja 2016. 
Morda velja v uvodu spomniti tudi, kaj 
mora oziroma je morala izpolnjevati 
oseba za priznanje statusa vojnega 
veterana. Vojni veteran je oseba, ki je 
v vojni ali vojaški agresiji na Republiko 
Slovenijo opravljala vojaške dolžnosti za 
obrambo Republike Slovenije. Za status 
in pravice vojnega veterana lahko zaprosi 
tudi oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji 
na Republiko Slovenijo v policijskih 
enotah opravljala naloge s področja 
varnosti Republike Slovenije, in oseba, ki 
je bila na podlagi odločitve pristojnega 
organa ali poveljstva v skladu s predpisi 
neposredno vključena v oborožen odpor. 
Vloge za pridobitev predmetnega statusa 
in tudi pravic iz tega naslova stranke 
vložite na Upravni enoti Žalec. 
Zakon o vojnih veteranih sicer določa 
splošne formalne pogoje za uveljavitev 
pravice do dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, in sicer priznan status 
vojnega veterana in dopolnjena starost 
55 let ali ugotovljena trajna popolna 
izguba delovne zmožnosti. 
Pravico do dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja imate v letu 2016 vojni 
veterani, ki ste dopolnili starost 55 let ali 
je pri vas nastala trajna popolna izguba 
delovne zmožnosti, če: 
• prejemate veteranski dodatek ali 

izpolnjujete pogoje za pridobitev 
veteranskega dodatka (osnova za 

veteranski dodatek je tudi v letu 
2016 in 2017 v višini 497,15 EUR na 
družinskega člana) ali 

• ste prijavljeni v evidenco 
brezposelnih oseb po predpisih 
o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, ne glede na 
višino denarnega nadomestila iz 
naslova brezposelnosti ali  

• ste uveljavili pravico do poklicne, 
predčasne, starostne ali invalidske 
pokojnine v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, in sicer ne glede na 
višino pokojnine.  

Opozorili bi vas radi, kot izhaja že iz 
zgoraj navedenega besedila, da se 
spremembe nanašajo izključno na 
tiste osebe oziroma vojne veterane, ki 
ste upokojeni ali prijavljeni na Zavodu 
RS za zaposlovanje, s tem da  vam 
za priznanje pravice do dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja ni potrebno 
več izpolnjevati pogojev za veteranski 
dodatek. Vsi ostali vojni veterani, ki sicer 
izpolnjujete prej navedene formalne 
pogoje (status veterana in starost 55 
let) po Zakonu o vojnih veteranih, to ste 
predvsem zaposleni, samozaposleni, 
tisti, ki ne prejemate taksativno naštetih 
pokojnin po zakonu, ali tisti, ki niste v 
evidenci brezposelnih oseb, pa morate 
za priznanje te pravice izpolnjevati tudi 
pogoje za pridobitev veteranskega 
dodatka. 
Na Upravni enoti Žalec lahko pravico 
do dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja uveljavljate vojni veterani 
na podlagi vašega pisnega zahtevka. V 
kolikor izpolnjujete zakonske pogoje 
in ste upravičeni do prej navedenega 
zavarovanja vam bomo na upravni 
enoti izdali odločbo. Pravica do plačila 

zdravstvenih storitev (dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje) bo 
upravičencem zagotovljena od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi 
zahteve. 
Veteranske organizacije so svojim članom, 
v vednost po pošti, posredovale obrazce 
za uveljavljanje predmetne pravice. 
Vendar žal ugotavljamo, da na podlagi 
posredovanih obrazcev na upravni enoti 
želite uveljaviti to pravico tudi mnogi 
člani veteranskih organizacij, ki sploh ne 
izpolnjujete prej navedenih formalnih 
pogojev po Zakonu o vojnih veteranih. 
Pri tem še posebej opozarjamo, da vsem 
tistim vojnim veteranom, ki imate pravico 
do zdravstvenega varstva že priznano in 
se premije zavarovalnicam že izplačujejo 
iz proračuna RS, novih vlog na upravni 
enoti v letu 2016 ni potrebno vlagati. 
Vloge za uveljavitev pravic vojnih 
veteranov so dostopne na spletni strani 
državnega portala e-uprava: https://e-
uprava.gov.si ali na spletnih straneh 
Upravne enote Žalec: http://www.
upravneenote.gov.si/zalec/ pod rubriko 
»obrazci Upravne enote Žalec« ali v 
sprejemnem prostoru na Upravni enoti 
Žalec. 
Kot zanimivost naj povemo, da smo 
na Upravni enoti  Žalec v decembru 
in januarju prejeli skoraj 400 tovrstnih 
zahtevkov. 
Morebitna dodatna vprašanja ali 
informacije lahko dobite tudi osebno pri 
uslužbencih Upravne enote Žalec ter na 
tel. št. 03 713 51 56, 03 713 51 52 ali 03 713 
51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@
gov.si. 

Simona Stanter,                                                                                                            
načelnica 

ne spreglejte

BREZPLAČNO PRVO PRAVNO SVETOVANjE
Vsako prvo sredo v mesecu med 15.00 
in 17.00 uro vam na Občini Vransko nudi-
mo brezplačno prvo pravno svetovanje 
z naslednjih področij: 
• sestave različnih vrst pogodb in 

listin 
• odškodninskih postopkov zaradi 

prometnih in delovnih nezgod, nez-
god na javnih krajih … 

• dedovanja in družinskih razmerij 
• vpisov in izbrisov različnih oblik 

služnosti (hipoteke, prepovedi 

odtujitve in obremenitve) 
• pridobitve listin za vpise in izbrise 

pravic in služnosti (izbrisne pobot-
nice, dovoljenja …) 

• medsosedskih sporov in raznih ob-
lik motenja posesti 

• legalizacije nedovoljenih gradenj 
do pridobitve gradbenega dovol-
jenja 

• ugovorov, pritožb in zahtev za sod-
no varstvo za prekrške 

• mobinga na delovnem mestu 
• javnih naročil (za naročnike in 

ponudnike).

Verbovšek d. o. o. 
Razgledna ulica 11, 3000 Celje 
www.verbovsek.si 
info@verbovsek.si 
GSM:  031-682-290, 031-591-184

KRVOdAjALSKA AKcIjA  NA VRANSKEM
Območno združenje RK Žalec - Krajevni odbor Vransko vabi na krvodajalsko akcijo, 

ki bo v četrtek, 4. februarja 2016, od 7. do 10. ure v Kulturnem domu Vransko.
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ENSVET – Z VARČNIM POGLEdOM NA SVET!

Dandanes energija predstav-
lja enega od največjih stroškov 
vsakega gospodinjstva. Hkrati 
pa statistični podatki kažejo, da 
večina gospodinjstev ni seznan-
jena z izboljšavami, ki jih lahko 
naredi v tej smeri. Že sama men-
java dobavitelja električne ener-
gije lahko močno pripomore k 
zmanjšanju računa za električno 
energijo. 

Energetika projekt d. o. o. se 
je zato odločila, da v okviru 
energetskega svetovanja eNa-
svet sklene partnerstvo tudi 
za posredovanje pri prodaji 
električne energije. Ker smo 
želeli našim strankam ponu-
diti najboljše produkte po 
konkurenčni ceni na trgu, smo 
se odločili za novega dobavi-
telja električne energije na slo-
venskem trgu – RwE Ljubljana 
d. o. o. 

Odjemalci lahko pri dobavitelju 
električne energije RWE Ljublja-
na d. o. o. izbirajo med spodaj 
naštetimi produkti z električno 
energijo. 

• upokojenec, ki vam jamči 
ceno električne energije za 
dobo 36 mesecev in združu-
je dobavo električne energi-
je ter storitve domske in 
zdravstvene asistence. 

• Mini vam jamči ceno elek-
trične energije za dobo 12 
mesecev. 

• Standard vam jamči ceno 
električne energije za dobo 
24 mesecev. Po preteku 
prvih 12 mesecev vam bodo 
za naslednjih 12 mesecev na 
ceno priznali 5-odstotni po-
pust. 

• Ideal vam jamči ceno elek-
trične energije za dobo 36 

mesecev. Po preteku prvih 
12 mesecev vam bodo na 
ceno priznali dodatni 5-od-
stotni popust. Po 24 mesecih 
bo vaša cena za električ-
no energijo nižja za 10 od-
stotkov (v primerjavi s ceno 
v prvem letu pogodbe). 

• Nevezani brez določenega 
trajanja pogodbe in kakršnih 
koli omejitev za odjemalca. 

Prednosti paketa IdEAL 

• Zajamčena cena 3 leta, ne 
glede na razmere na trgu 
– tovrsten paket zagotav-
lja zanesljivost, saj se v pri-
meru podražitve električne 
energije na trgu cena elek-
trične energije za vas ne bo 
spremenila. 

• Dodaten popust na začet-
no ceno paketa v drugem in 
tretjem letu (drugo leto 5 %, 
tretje leto 10 %). 

• Stranka ni vezana na pogod-
bo ob njenem podpisu in la-
hko odstopi od nje brez po-
godbene kazni. 

  

Prednosti paketa uPOKOjENEc 

• Zajamčena cena 3 leta, ne 
glede na razmere na trgu 
– tovrsten paket zagotav-
lja zanesljivost, saj se v pri-
meru podražitve električne 
energije na trgu cena elek-
trične energije za vas ne bo 
spremenila. 

• Možnost uveljavljanja asis-
tence na domu do 3-krat na 
leto v višini 150 evrov. Asis-
tenco na domu lahko uvel-
javljate kot zdravniško po-
moč, pomoč pri popravilih, 

pomoč pri hišnih in drugih 
opravilih.  

• Stranka ni vezana na pogod-
bo ob njenem podpisu in la-
hko odstopi od nje brez po-
godbene kazni. 

 

Prednosti paketa NEVEZANI 

• Zajamčena najnižja cena na 
trgu. 

• Stranka ni vezana na pogod-
bo ob njenem podpisu in la-
hko odstopi od nje brez po-
godbene kazni. 

Ključen za porabnika pa ni samo 
nakup električne energije po naj-
ugodnejši ceni, temveč zmanj-
šanje oziroma optimiranje po-
rabe električne energije za 
celotno gospodinjstvo. Poleg 
cenovno ugodnih paketov elek-
trične energije imajo odjemal-
ci možnost nakupa kvalitetnih 
LEd sijalk po ugodni ceni, s ka-
terimi lahko posamezno gospo-
dinjstvo zmanjša porabo elek-
trične energije tudi do 15 %,  ter 
možnost plačila na 36 obrokov. 

V primeru, da se odločite zamen-
jati dobavitelja električne ener-
gije in s tem prihraniti, bomo 
zamenjavo dobavitelja elek-
trične energije za vas izvedli mi, 
in to popolnoma brezplačno in 
brez kakršne koli porabe vašega 
dragocenega časa. Sprememba 
bo torej za vas vidna samo na 
položnici! Za vsa vprašanja smo 
vam na voljo:
• na številki 041 282 491 ali pa 
• po e-pošti na:

info@energetika-projekt.eu.  

ne spreglejte
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PRIREdITVE V občini TABOR v FEBRuARju 2016
ponedeljek, 8. februar, ob 17.00
PROSLAVA OB KuLTuRNEM 
PRAZNIKu
Dom krajanov Tabor
(Kulturno društvo IC Tabor, 
051 234 575)

sreda, 10. februar, ob 18.00
POTOPISNO PREdAVANjE dANILA 
jESENIKA ASHRAMI V INdIjI
Društveni prostor v Domu krajanov 
Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
03 712 12 52)

sobota, 13. februar, ob 20.00
VALENTINOV PLES
Dom krajanov Tabor
(Društvo podeželske mladine Tabor, 
prodaja kart: 031 588 791)

torek, 16. februar, ob 13.30
SREČANjE Z VOdSTVOM ČEBELARSKE 
ZVEZE SLOVENIjE
sejna soba Občine Tabor
(Čebelarsko društvo Tabor, 
031 766 533)

torek, 23. februar, ob 18.00
PRAVLjIČNA uRIcA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
03 712 12 52)

torek, 23. februar, ob 18.30
MEdITAcIjA S TOMISLAVOM 
BRuMcEM
sejna soba Občine Tabor
(Damijana Lukman, 031 328 990)

dATuM PRIREdITEV KRAj ORGANIZATOR

2. 2. 2016
10.30 LITERARNA uRA V NAŠEM dOMu Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

2. 2. 2016 
18.00 IZdELAVA cVETjA IZ KREP PAPIRjA depandansa 

Našega doma Župnijska Karitas Vransko

4. 2. 2016
7.00-10.00 KRVOdAjALSKA AKcIjA Kulturni dom 

Vransko
OZ RK Žalec -

OO RK Vransko

5. 2. 2016
9.15

ŠOLSKA PROSLAVA 
OB SLOVENSKEM KuLTuRNEM PRAZNIKu

Športna dvorana 
Vransko

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

6. 2. 2016
14.00 VRANSKI PuSTNI KARNEVAL Trg Vranskega Klub mladih Vransko

8. 2. 2016
16.00

OBČINSKA PROSLAVA OB 
KuLTuRNEM PRAZNIKu

Kulturni dom 
Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

13. 2. 2016
5.00 ENOdNEVNI SMuČARSKI IZLET V KATScHBERG odhod izpred 

ŠD Vransko
ZKTŠ Vransko in TA Vrankar

(041 238 749) 

14. 2. 2016
16.00

VALENTINOV KONcERT 
NAjLEPŠIH MELOdIj dALMAcIjE

Športna dvorana 
Vransko

TA Ojla
(03 703 13 30)

16. 2. 2016
18.00 PRAVLjIČNA uRA S POuSTVARjANjEM Občinska knjižnica 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 2. 2016
17.00 LITERARNI VEČER S TONETOM PARTLjIČEM Kulturni dom 

Vransko
OŠ Vransko-Tabor

(03 703 23 70)

20. 2. 2016
19.30

Gledališki abonma
IGRALSKA dRuŽINA

Kulturni dom 
Vransko

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

27. 2. 2016
 10.00

Otroški abonma
SOSEdA IN POL

Kulturni dom 
Vransko

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

napoVednik dogodkoV - februar 2016

POSLOVILI SO SE
V decembru in januarju so se od nas poslovili:  

Anton Učakar (1929-2015)
Ljudmila Jernejčič (1940-2015)

Marija Hribar (1928-2015)
Frančiška Ferme (1920-2016)

Milan Drolc (1947-2016)
Angela Reberšek, rojena Novak (1934-2016)
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6. februar 2016

BOGATE NAGRADE

VRANSKI GENERALI SPONZORIRAJO VOZOVE, INFO: 040 339 977


