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OBČINSKI INFORMATOR

številka 125
Vransko, 31. 8. 2016

Na naslovnici: Obiskale so nas štorklje

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, Zavod 
sv. Rafaela, Čebelarska zveza Slovenije, AMZS Center varne 
vožnje Vransko, PD Vransko, KD Vrani Vransko, FD Vransko, LD 
Vransko, OORK Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčar, Franc 
Sušnik

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.

Naslednja številka izide 30 09. 2016.

Prispevke zbiramo do 15. 09. 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



3

Zgodilo se je ....

KMETIJSKA ZADRUGA VRANSKO OBNAVLJA OKNA NA VILI OSET
Kmetijska zadruga Vransko je pričela 
z zamenjavo oken na Vili Oset, v kateri 
poslujejo Pošta Slovenije, Občina Vrans-
ko, Zavarovalnica Triglav, Zavod za go-
zdove Slovenija ter Kmetijska zadruga 
Vransko. 

Franc Oset, trgovec s hmeljem na Vran-
skem, je 1910. leta dal preurediti Vilo v 
obstoječo trgovsko stavbo, v prvem 
nadstropju pa si je uredil bivalne pros-
tore v tedaj prevladujočem secesijskem 
slogu za svojo družino in služničad. 

Leta 1961 je Kmetijska zadruga Vrans-
ko od lastnice Ide Oset odkupila sever-
no-vzhodni del pritličja in prvo nad-
stropje Vile ter jo za svoje potrebe 
preuredila v poslovne prostore. 

Ker se zavedamo pomena Vile kot 
krajevne kulturne dediščine, smo se v 
preteklem letu odločili, da bomo v le-
tošnjem letu v sklopu prenove Kmetij-
ske preskrbe obnovili tudi del Vile. S 
prenovo Kmetijske preskrbe se bo 
povečala prodajna površina trgovine, 
uredilo se bo skladišče za gradbeni in 
kmetijski repromaterial ter splošno po-
trošnjo, prav tako pa se bo uredila tudi 
kamionska dostava do trgovine. Vz-
poredno s prenovo Kmetijske preskrbe 
poteka tudi obnova oken na Vili Oset, ki 
jo pod vodstvom Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine OE Celje izvaja Mizarst-
vo Srečko Lipovšek, s. p., iz Blagovice. 

V septembru vas vabimo na odprtje in 
ogled prenovljenih prostorov Kmetijske 
preskrbe Vransko. 

Kmetijska zadruga Vransko

Prireditev ob 70-letnici ustanovitve lovske družine vransko
Lovska družina Vransko je 11. 6. 2016 pri lovskem domu na 
Tešovi v okviru praznovanja 70-letnice obstoja organizirala 
prireditev, v okviru katere je najprej potekala Hubertova lovs-
ka maša, ki sta jo vodila g. Izidor Pečovnik – Dori in g. Jože 
Turinek. V nadaljevanju je sledil kratek kulturni program z nas-
topom otrok OŠ Vransko s pravljico o Zlatorogu, članov Folk-
lorne skupine Vransko ter s podelitvijo plaket LD pobrateni 
lovski družini Stara Fužina iz Bohinja, LD Pernica, LD Bilčovs 
iz Avstrije, Občini Vransko, vaški skupnosti Tešova ter najbolj 
zaslužnim podjetjem in posameznikom, s katerimi že dolga 
leta odlično sodelujemo. Sledila je veselica z ansamblom Dori 
pozno v noč. 

Vzporedno s prireditvijo je bila v prostorih lovskega doma raz-
stava o zgodovini lovske družine Vransko, ki je bila zelo lepo 
obiskana in nato prestavljena v knjižnico Vransko, kjer bo raz-
stavljena še preko celega poletja.   

Člani LD Vransko se zahvaljujemo sponzorjem, vsem nasto-
pajočim, g. župniku, vsem gostom in prisotnim na prireditvi, 
vsem, ki so pomagali pri izvedbi prireditve, še posebej pa gos-
podu Izidorju Pečovniku, ki je izredno veliko pripomogel, da 
smo prireditev lahko izpeljali.   

 

LD Vransko 
Osrednji govor na prireditvi je imel pred-
sednik društva, starešina LD Vransko, 
Florijan Rojnik:

Spoštovane tovarišice lovke, spoštovani 
tovariši lovci, spoštovani gostje, štejem 
si v čast in ponosen sem, da lahko danes 
tukaj zastopam društvo s tako dolgo-
trajno zgodovino. Že za posameznika je 
70 let častitljiva doba. To so leta, ko se 
človek umiri, uživa sadove svojega dela 
in se pripravlja na jesen svojega obstoja. 
Prepričan sem, da v našem društvu ne 
bo tako. 

Obdržati se toliko let v takšni obliki, 
krmariti med vsemi zadanimi nalogami 
in navsezadnje uspešno dočakati takšen 
jubilej nas vse člane navdaja s ponosom. 
Zgodovina nam je prinesla veliko vzpo-
nov, tudi kakšen padec, pa vendar smo 
vedno našli neko pot, ki je vodila v pravo 
smer.  

Pri delu z našo glavno skrbjo in s po-
glavitnim poslanstvom smo pokazali, 
da smo v prvi meri gojitelji divjadi. Tako 
se lahko pohvalimo, da gospodarimo z 
bogatim loviščem, kjer je divjad našla 

dom in zatočišče in je zastopana v ravno 
pravi meri, da ne povzroča sivih las ne 
uporabnikom prostora ne lovcem. Naša 
na trenutke najbolj skrb zbujajoča vrsta 
divjadi, divji prašič, nas vedno znova pre-
seneča in nam prinaša tako vesele kakor 
tudi zaskrbljene trenutke. Pa vendar 
nam je prinesla izziv soočiti se z lokalno 
skupnostjo in skupaj z njo ter lastniki 
urejati prostor. Verjamem, da nam je to 
danes v celoti uspelo.  

V tem trenutku je potrebno izpostaviti 
celotno članstvo LD Vransko. Poklonil bi 
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Zgodilo se je ...

življenje v Zavodu sv. rafaela
Znašla sem se v 
situaciji, ko je bilo 
potrebno oditi v 
dom. Bolezen me 
je prisilila, da sem 
zapustila kmeti-
jo in otroci so mi 
priskrbeli dom, v 
katerega sem odš-
la iz bolnice. Od 
začetka se je bilo 
hudo privaditi, saj 

sem bila navajena samostojnosti. Po-
tem pa sem se začela privajati na drugo 
življenje. Zelo dolgo je trajalo, da sem 
se sprijaznila z dano situacijo, saj sem 
ves čas mislila, da bom odšla še domov. 
Sedaj mineva osem mesecev in počutim 
se zelo dobro. Spoznala sem veliko ljudi, 
sem v družbi in ne poznam več osaml-
jenosti. Imamo veliko aktivnosti, dovolj 
hrane, za zdravstvo je poskrbljeno in z 
vsemi se razumem. Najraje se udeležu-
jem telovadbe in vesela sem bila povabila 

na športne igre. Veliko mi pomeni vsako-
dnevna sv. maša in okolica, ki nudi vse 
na dosegu. Zanimivo mi je tudi to, da 
sami pridelujemo hrano in kdor hoče de-
lati, lahko dela. Upam, da bom še dolgo 
dejavna in mi bolezen ne bo vzela mojih 
sposobnosti.

Anica Kolar 
(stanovalka Zavoda sv. Rafaela, 

Vransko)

knjižnica Zavoda sv. rafaela
Zavod sv. Rafaela ima v prostorih kape-
lice knjižne police, s katerih si stanovalci 
lahko izposodijo knjige. V tem mesecu 
smo knjižnico pospravili in uredili, saj 
želimo imeti lepši vpogled nad knjigami, 
stanovalcem pa omogočiti hitrejšo in 
lažjo izposojo le-teh. 

Knjiga je namreč učinkovit “terapevt’’. 
Z branjem knjig krepimo koncen-
tracijo, urimo spomin in uravnavamo 
razpoloženje, uporabimo pa jo lahko 

tudi v terapevtske namene, kar imenu-
jemo biblioterapija. Biblioterapija se 
najpogosteje izvaja kot skupinska ak-
tivnost v javnih knjižnicah, šolah in do-
movih za starejše. V našem domu skozi 
leto poteka “bralna urica’’, ki jo vodita 
prostovoljki iz Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec, v sklopu delovne tera-
pije pa potekata bralna skupina in urica 
za urjenje spomina. Branje knjig neka-
terim pomeni okupacijo in je odlična 
prostočasovna aktivnost za vroče po-

letni dni. Dostopnost do knjig želimo 
omogočili tudi težje pokretnim stanoval-
cem, zato bomo uvedli “potujočo knjiž-
nico’’. 

S skupnimi močmi se bomo trudili za 
lepo urejene knjižne police, v mislih pa 
bomo imeli verz: “Moja knjiga lepo pro-
si, da jo čista roka nosi.’’ 

Katja Dvanajščak, 
dipl. delovna terapevtka

ČebriČkanje v doMu
Ker so poletni meseci čas dodatnih užit-
kov, sem v mesecu juliju s sodelavka-
mi organizirala čebričkanje za najtež-
je bolne stanovalce. Izvedli smo dve 
delavnici. Stanovalce smo pripeljali v 
senco pred dom. V čebričke smo jim 
nalili toplo vodo, dodali morsko sol ter 
jim namakali noge. Pri namakanju, čofo-

tanju ter opazovanju narave so stano-
valci zelo uživali. Zaposleni pa tudi, saj 
smo iz nekaterih stanovalcev priklicali 
občutke in reakcije, ki jih pri njih že dol-
go nismo zaznali. Dogovorili smo se, da 
delavnico čebričkanje ponovimo. 

Milena Miklavc

se ustanoviteljem, ki so imeli pravo mi-
sel, ustanovili društvo in nam omogočili, 
da smo danes tukaj. Veliko je bilo v tem 
času članov, ki so oblikovali podobo 
društva, če ne celo slovenskega lovstva. 
Tako se lahko pohvalimo, da je bil prvi 
slovenski lovski prapor narejen ravno na 
pobudo vranskih lovcev daljnega leta 
1965 in je še danes v uporabi. Gospodu 
Golavšku za to iskrena hvala in poklon. 
Vsakemu članu velja zahvala za obliko-
vanje današnje celote. In če pogledam, 

koliko vas je danes tukaj, spoštovani 
gostje, verjamem, da je ta podoba v 
celoti pozitivna. Zagotovim pa lahko, 
da bomo na tej pozitivni podobi delali 
še naprej. Bi pa vseeno izkoristil ta tre-
nutek in pozval vas, domačine, lastnike, 
mlade, da razmislite tudi o sebi v vlogi 
lovca.  

Ne bi želel predolgo govoriti o pomem-
bnih in nepomembnih stvareh, preveč 
jih je, zato vas vabim, da nadaljujemo z 
današnjim dnem. Tudi današnji dan bo 

v neki meri oblikovan kot dan lova. Naj-
prej se bomo pri Hubertovi maši poglo-
bili vase. Tako kot na lovu, preži, kjer v 
pričakovanju razmišljamo o svojem živ-
ljenju in dogajanju okoli njega. Nato pa 
se bomo poveselili, kot lovci in prijatelji, 
ki ob zaključku dneva uživajo sadove us-
pešnega lovskega dne.  

Hvala. 

Starešina LD Vransko 
Florijan Rojnik 

na vranskeM 74 krvodajalcev
V prostorih Zdravstvenega doma  
na Vranskem je Območna orga-
nizacija RK Žalec v sodelovanju z 
občinsko organizacijo RK Vransko 
pripravila 14. junija letošnjo šesto 
krvodajalsko akcijo za Transfuzijski 
center Celje.

Akcije se je udeležilo 74 krvodajalcev 
(lani ob tem času 71), kar je za poletni 
čas po besedah organizatorjev dobra 
udeležba. Poleg običajnih pisnih vabil so 
krvodajalci tokrat bili o akciji obveščeni 
tudi s SMS-vabili. Trenutno potrebujejo 
kri vseh krvnih skupin, darujete pa jo la-

hko v Centru za transfuzijsko medicino 
Splošne bolnišnice Celje, od ponedeljka 
do srede, od 7.30 do 10.30 ure. Nasled-
nja, sedma terenska krvodajalska akcija 
bo v prostorih Osnovni šoli Šempeter 
22. septembra, od 7. do 10. ure. 

 T. T.
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Požarna braMba vransko ZMagala Z roČniMi briZgalnaMi
Na Vranskem je tukajšnje PGD na igrišču za 
športno dvorano pripravilo 7. tradicionalno tek-
movanje za pokal PGD Vransko, tekmovanje pa 
je štelo tudi za točkovanje  za prehodni pokal 
Šaleško-Savinjske regije. Nastopilo  je 16 ekip.

Z ročnimi brizgalnami so bili najuspešnejši vetera-
ni Požarne brambe Vransko, drugi so bili veterani 
PGD Letuš in tretji PGD  Braslovče. Z motornimi 

brizgalnami je bila pri veteranih najuspešnejša ek-
ipa iz PGD Paška vas, druga iz Kaplje vasi, tretja iz 
Topolšice, četrta iz Kaplje-Pondor in peta iz PGD 
Parižlje-Topovlje. Pri veterankah  je največ znan-
ja in hitrosti pokazala ekipa PGD Kapla-Pondor 
pred Topolšico. Naslednje tekmovanje bo v orga-
nizacije PGD Braslovče, v Braslovčah 6. avgusta.    

T. T.

POSTAVITEV MLAJA 
na star naČin v 

PoČastitev dneva 
državnosti

FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO že 
vrsto let postavlja v počastitev dneva 
državnosti mlaj na star način. Okoli 20 
članov društva in navzočih so s skup-
nimi močmi postavili mlaj ob osamosvo-
jitveni lipi na avtobusni postaji Vransko. 
Sledil je krajši kulturni program v počas-
titev praznika dneva državnosti. 

Folklorno društvo Vransko

kolesarjenje in Pohod na Čreto
OO RK Vransko se je tudi letos pridružilo  
Planinskemu  društvu Vransko in Občini 
Vransko, ki sta že 18. leto zapored or-
ganizirala tradicionalni pohod in kole-
sarjenje na Čreto ob dnevu državnosti. 
V čudovitem, sončnem vremenu so za-
vedni planinci in kolesarji vzpon opravili 
brez večjih težav. Pred začetkom vzpona 
in na cilju so si lahko izmerili krvni tlak, 

srčni utrip (puls) in kisik v krvi. Naše prostovoljke so opravile kar 62 meritev.  
Rezultati so bili presenetljivi, saj se je izkazalo, da vsi udeleženci vestno skrbi-
jo za svoje zdravje in jim takšen napor (kljub vročini) ni povzročil nikakršnih 
zdravstvenih težav.  

Ob tej priložnosti bi se rada še enkrat zahvalila gospem Vandi Druškovič,  Anici 
Bogataj in Marti Kos za nesebično pomoč pri izvedbi merjenj.

Breda Čvan , OO RK Vransko 

MOTOšPORT KAMP ZA NAJMLAJšE

Zadnje dneve počitnic je na najboljši 
način izkoristilo 21 malih navdušencev 
za motošport, ki so v AMZS Centru 
varne vožnje na Vranskem spoznava-
li, kako tudi najboljši motošportniki 
pričnejo svojo kariero. Otroci, stari 
med pet in osem let, so se na dogod-
ku Motošport kamp učili prvih mo-
tociklističnih zavojev in spoznali štiri 
panoge avto-moto športa, in sicer 
karting, trial, motokros in minimoto, 

ki so združene pod okriljem Avto-mo-
to zveze Slovenije. Domov so odšli z 
bogatejšim znanjem o varni vožnji in 
pomenu prave opreme. 

Po uvodni predstavitvi motošporta 
so trenerji predstavili posamezno pa-
nogo, udeležence seznanili s potreb-
no varnostno opremo, zatem pa so 
se otroci razdelili v štiri skupine, ki so 
krožile od panoge do panoge. Otro-
ci so znova dokazali, da znajo hitro 
sprejemati navodila, tako da so prak-
tične vožnje potekale brez zapletov 
in ob navdušenju otrok. Večina izmed 
njih je namreč prvič vozila motor, pri 
tem pa so bili zelo spretni. Kdo ve, 
mogoče pa se v katerem izmed njih 
skriva pravi dirkaški talent in bo v pri-
hodnje tudi sam postal odličen dirkač. 
Tak, kot je na primer Marko Jerman, 
odličen cestno-hitrostni dirkač, ki je 

obiskal otroke in jim predstavil svo-
jo dirkaško kariero in odgovarjal na 
njihova številna vprašanja. Na koncu 
jim je prikazal nekaj svojih veščin, nad 
katerimi so bili otroci zelo navdušeni. 

Prav navdušenje otrok je potrdilo, da 
so tovrstni dogodki zelo dobrodoš-
li, zato bomo v AMZS Centru varne 
vožnje na Vranskem tudi v prihodnje 
organizirali predstavitve motošporta.

T. T.

PO DOLINI  162 KOLESARJEV
Zadnjo nedeljo v juniju je bilo v organi-
zaciji ZKŠT Žalec v sodelovanju z občina-
mi Spodnje Savinjske doline   15. tradicio-
nalno  kolesarjenje po Spodnji Savinjski 
dolini.

Pot, dolgo  56 km, je prekolesarilo 162 
udeležencev z različno mednarodno 
udeležbo, različnih starosti,  potekala 
pa je od Žalca  preko Vrbja, Prebolda, 

Kaple vasi, Grajske vasi, Tabora, Vrans-
kega, Podvrha mimo Žovneškega jezera, 
Braslovč, Polzele, Zgornjih Grušovelj in 
Gotovelj nazaj v Žalec. Start in cilj je bil 
pred  Ekomuzejem hmeljarstva in pivo-
varstva Slovenije v Žalcu, za progo pa so 
kolesarji potrebovali slabe tri ure in pol. 
Na poti so imeli pet postankov, kjer so 
jim v občinah  Prebold, Tabor, Vransko, 

Braslovče in Polzela pripravili okrepčila 
za nadaljnjo pot, na cilju v Žalcu pa toplo 
malico. 

Na cilju so izmed udeležencev izžrebali 
kolesarja. ki je prejel  praktično nagrado, 
in sicer gorsko kolo. Srečni dobitnik je bil 
Slavko Resnik ml. s Polzele, podarilo pa 
ga je podjetje BIKE SHOP iz Šempetra. 

T. T.
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TIC Vransko I Vransko 25 I 3305 Vransko 
S www.zkts-vransko I E zkts.vransko@gmail.com I T 041 919 829 

Delovni čas: 
 
 
PO 10.00-14.00 

TO 10.00-14.00 

SR 10.00-14.00 

ČE 12.00-16.00 

PE 10.00-14.00 

   SO 10.00-12.00 

   ᷉ ᷉ ᷉ ᷉ ᷉    

• prodaja vstopnic  ᷉ ᷉ ᷉ ᷉ ᷉    

• domače salame 
• klobase 
• slanina 
• vratovina 
• ocvirki 
• sv. mast 
• pašteta  
• novo v septembru: 
  klobase s hmeljem 

• voščilnice 
• nakit 
• angelčki … 
 (delavnica) 

• marmelade 
• čaji  
• sirupi 
• tinkture 
• kapljice  
• temna čokolada s hmeljem 
• kukiji 
• testenine  
• mila … 

• rože iz papirja 
• nogavice iz ovčje volne 
        (delavnica) 

• med 

• pivo Kukec 

• karte/zemljevidi 

• DVD/knjiga Vransko 
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knjižniČna stran

 

 
 

NAPOVEDUJEMO:
• torek, 6. in 20. 9. 2016, ob 10.30 uri v Našem domu: Literarno druženje  
• torek, 13. 9. 2016, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem  

Vabljeni.

knjižne novosti
Za odrasle:
• Colgan, J.: Mala obalna pekarna  
• Požar, B.: Melania Trump – gola resnica 
• Hunter, M.: Njegov vražji sloves 
• Gerritsen, T.: Zadnji, ki bodo umrli 
• McCarty, M.: Vdani svetnik; Drzni rekrut 
• McCarty, S.: Samov kodeks 
• Patterson, J.: 15. afera 
• Fitzek, S.: Triindvajseti potnik 
• MacLean, S.: Lopov ostane lopov 
• Scarrow, S.: Kamnita srca 
• Deveraux, J.: Lahko noč, moj vitez 
• Hilling, W.: Moje življenje v pasjih šapah
 

Za otroke:
• Disney: Iskanje pozabljive Dory 
• Jones, S. J.: Najboljše darilo 
• Butler, C.: Neke hrupne noči 
• Schomburg, A.: Prijatelj, kot si ti 

DVD-ji:
• Steve Jobs 
• Creed 
• Madagaskar 1, 2 
• Shrek 1, 2, 3, 4 
• Alvin in veverički: Velika alvintura 
• Kung Fu panda 1, 2 
• Dobri dinozaver 
• Snoopy in Charlie Brown 
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obvestilo ob PriČetku Šolskega leta 2016/2017

Spoštovani učenci in starši!

Počitnice se končujejo in spet bomo vsi skupaj prestopili šolski prag.
Da bo vaš vstop v novo šolsko leto čim lažji, smo vam pripravili nekaj informacij.
V priponkah boste našli obvestilo za prvi šolski dan, vozni red, ki bo veljal že s prvim šolskim dnem, in razpored razrednikov in 
matičnih učilnic.
Želimo vam prijeten preostanek počitnic.

Polona Učakar, pom. ravn.
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PrvoŠolci so se ČeZ noČ Poslovili 
OD šOLSKEGA LETA

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor

 
 
 
 
 
 
 
 
 V četrtek, 23. 6. 

2016, so se prvošolci 
ob 18. uri s pižama-
mi, blazinami, rju-
hami, plišastimi ig-
račkami zbrali v avli 
šole, da bi zadnjo 
noč preživeli kar v 

šoli. Za starše so pripravili prijetno presenečenje, kratek glas-
beno-plesni program, s katerim so pokazali delček vsebine, ki 
so se jo naučili v letošnjem šolskem letu. Po končanem pro-
gramu so prejeli vsa priznanja in pohvale, ki so si jih zaslužili v 
prvem razredu, ter simbolično darilce. Tudi starši so prijetno 
presenetili učiteljice s sladkim darilom in šopkom. 

Ko so se starši poslovili, so si otroci pripravili ležišča v razre-
du, nato pa odšli v gospodinjsko učilnico. Gospa Maja je pri-
pravila zdravo cvetačno-korenčkovo juho in slastne čoko-
ladne palačinke s smetano in z mrvicami. Siti in zadovoljni 
so se s svetilkami odpravili na Gorico, ki so jo celo leto tako 
radi obiskovali. Tam so se igrali v gozdu, opazovali obzorje 
in zvezde ter poslušali naravo zvečer. Nekateri (že pošteno 
utrujeni) so razmišljali samo še o postelji. Vrnili so se v šolo, 
prebrali pravljico in v prijetnem vzdušju zaspali. Malo po peti 
uri zjutraj so se začeli zbujati prvi otroci, tako da so že pred 
sedmo opravili sprehod po Vranskem in jutranjo telovadbo. 
Po zdravem slovenskem zajtrku so se poslovili še od sošol-
cev, sodelovali na šolski prireditvi ob dnevu državnosti ter 
kot bodoči drugošolci odšli na zaslužene poletne počitnice. 
Učiteljice pa še kar v prvega …
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 V vrtcu Vransko se strokovni delavci tru-
dimo otrokom pričarati nepozabne spo-
mine na poletne dni. V začetku julija, ko je 
sonce že pokazalo svojo pravo moč, smo 

večino časa preživeli na prostem, na ig-
rišču, kjer so se dogajale pestre dejav-
nosti. Poleg iger, ki nam jih nudijo igra-
la in materiali na igrišču, smo se veliko 
igrali tudi z vodo. Otroci so si sestavili 
vodni hidrant in vodni tobogan, kar je 
od njih zahtevalo veliko dogovarjanja, 
razmišljanja in logičnega sklepanja. 
Sami so si poiskali rekvizite, ki so jih pri 
tej igri uporabili (lončke, ladjice, vedra, 
žoge …). Ustvarjalne ideje pri igri z vodo 
so zajemale lovljenje rib in rakov, »nevih-
to na morju«, »gradbišče«, »prince in prin-
cese«, »poplavo«, škropljenje z vodo in 

še in še. Največ veselja so doživeli na vod-
nem toboganu, kot so ga poimenovali 
otroci. Na hribček smo napeli folijo ter na 
njo speljali vodo. Otroci so se dričali, tudi 
nekatere strokovne delavke so inovacijo 
preizkusile. Bilo je zelo zabavno. 

Z blazino smo se spuščali po hribu. Vse mi 
je bilo všeč. (Lia, 6 let) 

Plesala sem in najbolje je bilo na drsalni 
progi. (Larisa, 5 let) 

Ko sem se spuščala po vodnem toboganu, 
je tako drselo! (Zala, 4 leta) 

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 

MMM …DIšI PO …
Ob koncu šolskega leta smo se skupaj z 
otroki odločili, da si bomo kot pravi Ro-
binzoni pripravili slastno malico v naravi. 
Otroci so po poti do bližnjega potoka 
nabirali suhe veje in kose lesa za čisto 
pravi taborni ogenj. Prejšnji dan smo 
kupili hrenovke in celo harmoniko smo 
vzeli s seboj. Najprej smo zakurili ogenj, 

si poiskali palice ter nanje nataknili hre-
novke. Ugotovili smo, da se hitro spečejo 
in slastne vonjave so se kmalu širile po 
okolici. Bile so zeeelo dobre. Toplo sonce 
nas je grelo, hladen potoček pa nam je 
hladil noge. 

Všeč mi je bilo, ko smo pekli klobase.  
(Samo, 6 let) 

V potoku sem našel gusarsko masko. (Al-
jaž, 5 let) 

Klobaso sem dal na palico in si jo spekel, 
bila je dobra. (Anže, 5 let) 

Igral sem se ob vodi. (Aljaž K., 4 leta) 

Mentorice: Branka, Laura, Anuška; 
skupini 3–5 let in 4–6 let 

sÖrli in kjardni v vrtcu vransko
V mesecu juniju sta nas obiskala dva 
posebna gosta. To sta bila Sörli in Kjardni. 
Sörli pomeni v islandskem jeziku »gospo-
dič«, Kjardni pa pomeni »najboljši«. Za-
nimivost je, da so Vikingi svoje konje poi-
menovali po značaju ali zunanjosti konja. 

Ko si je Lara zaželela, da bi za rojstni dan 
jezdila, se nam je zdela želja precej ne-
mogoča. A Lara je vztrajala pri svoji želji 
in s pomočjo staršev, ranča Islander in 
vrtca se je želja uresničila njej in vsem pri-

jateljem iz oddelka 3-5. Na vroče junijsko 
dopoldne sta nas obiskala dva konja z 
ranča Islander, iz Prekope. Na razpolago 
sta nam bila celo uro, tako da so lahko vsi 
otroci ponosno jezdili na Sörliju in Kjard-
niju. 

V letošnjem letu so imeli otroci prosto 
pot pri izbiri, kako bodo praznovali svoj 
rojstni dan. Upoštevali smo njihove žel-
je in pobude in tako dobili res kar nekaj 
zanimivih praznovanj: dva pižama žura, 

priprava sladoleda, izdelava ogrlic, peka 
pice, igre v športni dvorani, čokoladni 
fondi, bezgov dan ter drugo. Pika na i 
pa je bila ob koncu šolskega leta še ježa 
dveh čudovitih konjev. 

Hvala ge. Klavdiji Kropec in Ranču Islan-
der, da sta nam omogočila to res nepo-
zabno urico. 

Oddelek 3-5 z Branko in Lauro

Poletni živžav v vrtcu vransko
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MALI KOLESARJI

Kaj je lepšega kot lep sončen dan in 
veter v laseh, po možnosti na kolesu 

ali rolerjih?! Tako lepo smo se imeli 
tudi mi, 4- in 5-letniki, ko smo v vrt-
cu kar dva dopoldneva kolesarili. 
Sodelujemo v gibalnem projektu Mali 
sonček in poleg vseh drugih prijetnih 
in seveda opravljenih nalog se od nas 
pričakujejo tudi »kolesarske  spret-
nosti«.  Dostava koles do vrtca je bila 
seveda v rokah skrbnih staršev, ki 
so nam s tem pomagali pridobiti res 
lepo in koristno izkušnjo. Le kaj nam 
bolj dvigne samozavest in občudo-
vanje v očeh prijateljev in vrstnikov 

kot ravno to, da se dokažemo še v eni 
spretnosti več. Seveda je bila pomem-
bno tudi menjavanje in medsebojno 
preizkušanje koles in rolerjev. Najbolj 
pomembno pa je, da smo prav vsi 
ugotovili, da je vožnja s kolesom po 
pravilih cestnega prometa zelo prijet-
na in varna. O tem, da smo vsi opravili 
kolesarsko preizkušnjo, pa tako ne 
gre izgubljati besed. 

Otroci oddelka 4-5 let
z Nado in Tatjano

ZADNJI TEDEN POUKA V TRETJEM RAZREDU
Celo šolsko leto smo se tretješolci pridno 
učili, raziskovali, spoznavali in pridobivali 
nova znanja. Ko smo pridobili vse ocene 
in predelali snov, smo imeli malce dru-
gačen pouk. Delo je tako kot velikokrat 
med šolskim letom potekalo v skupinah. 
Pri delu v skupinah smo se letos prav 
posebej izurili, nikogar med nami ni, ki 
bi še to delo kvaril. Člani naših skupin se 
dogovarjajo, si izmenjujejo predloge, 
utemeljujejo svoja mnenja in se znajo 
prilagoditi. Zato smo po vseh napornih 
ocenjevanjih znanja svoje znanje preiz-
kusili še na malce drugačen način. Pre-
izkušali smo se v gradnji stez za teniško 
žogico v gozdu na Gorici in ugotavljali, 
kateri skupini je šlo delo najbolje od rok 
in je teniška žogica prepotovala najdal-
jšo pot po njihovi stezi. Prav vse skupine 
so se pri svojem delu izredno potrudile, 
vsak član skupine je prispeval pri gradnji, 
nekateri so bili pridni delavci, drugi so da-
jali napotke in si rok niso želeli umazati, 

tretji so iskali rešitve. 

V gospodinjski učilnici smo se urili v 
branju z razumevanjem in preverili smo 
znanje o tehtanju. Vsaka skupina je sa-
mostojno pripravila eno jed po receptu. 
Vsem skupinam je delo odlično uspelo, 
saj so bile jedi vrhunske. Učenci so prip-
ravili zeliščne polžke. Zelišča smo nabrali 
na šolskem vrtu. Pripravili smo pice v 
obliki ribic, tiramisu z gozdnimi sadeži in 
sadna nabodala. Učenci smo bili pri delu 
uspešni, saj so nam prav vse jedi teknile. 
Ob koncu dejavnosti so bili naši želodčki 
tako polni, da je v njih ostalo zelo malo 
prostora za šolsko kosilo.

Preverili smo tudi svojo vztrajnost in 
ročne spretnosti. V sredo smo se preiz-
kusili v šivanju. Vsak izmed nas je na kos 
blaga narisal pošast, jo izrezal, ji prišil 
oči - gumbe. Prav vsi se lahko pohvali-
mo, da znamo prišiti gumb. Na koncu 
smo pošast sešili, jo napolnili s polnilom 

in se z njo tudi igrali. Žal pa je ob tej de-
javnosti nekaterim učencem zmanjkalo 
volje in vztrajnosti, da bi delo dokončali, 
zato smo še posebej ponosni na tiste, ki 
so delo odlično, natančno in do konca 
opravili.

V četrtek pa smo likovno umetnost 
preživeli na Gorici. Dan je bil vroč, zato 
sta nam gozdna senca in gozdni hlad 
prišla še kako prav. Razdelili smo se v 
skupine in vsaka skupina je z naravnimi 
materiali, ki jih je našla v gozdu, sestavila 
sliko s poletnim in počitniškim motivom. 
Prav vsi smo bili na naše delo izredno 
ponosni. Če ste se v četrtek podali na 
sprehod na Gorico, ste morda videli naše 
mojstrovine. 

Šolsko leto se zaključuje, mi se veselimo 
zasluženih počitnic in vseh zanimivih do-
godivščin, ki nas čakajo. O nas boste brali 
spet septembra, ampak takrat bomo že 
četrtošolci.

Predaja kljuČa
Poslovili smo se od bodočih 
šolarjev. Priredili smo predajo 
ključa. Sodelovali so otroci iz sk. 
3-5 let, 4-5 let, 4-6 let in 5-6 let. 
Otroci, ki gredo v šolo, so bili 
»sodniki« in so z glasovalnimi 
kartončki potrdili pravilne in 
nepravilne odgovore. Za ključ 
so se potegovali otroci, ki pri-
hajajo jeseni v starejši oddelek.  
Pripravili smo uganke, glasbene 

uganke (prepoznajte pesem ob 
zvokih klavirja), gibalne naloge, 
pesmice … Pridno smo jih spod-
bujali, malo tudi ponagajali. Do-
godek je potekal v sproščenem, 
prijetnem vzdušju in ob navijan-
ju.  Bili so uspešni pri reševanju 
nalog in si zasluženo pridobili 
ključ. 

Otroci oddelkov 3-6 let 
s strokovnimi delavkami

vranin glas - strani oŠ vransko-tabor
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iz življenja župnije / iz življenja društev 

glavni junak ostržek
Na Vranskem je letos v tednu od 25.  do 
31. julija potekal že sedmi oratorij. Ora-
torija z naslovom »Zdaj gre zares« se je 
udeležilo 66 otrok, vodilo pa ga je 20 
animatorjev pod vodstvom Romana 
Amerška.

Glavni junak letošnjega oratorija je bil 
Ostržek, ki se je lahko le s premagovan-
jem preizkušenj in skušnjav iz lesene lut-
ke prelevil v čisto pravega dečka. Tako 
kot Ostržka tudi otroke in animatorje v 

življenju čakajo preizkušnje, ki jih bodo 
izgradile v odrasle osebe. 

Vsak dan se je začel z dvigom zastave 
in s petjem oratorijske himne, sledila je 
predstava o Ostržku, pogovor v manj-
ših skupinah, različne ustvarjalne ter   
spretnostne  delavnice … Popoldne so 
se otroci  v velikih igrah preizkušali tudi 
v vlogi raznašalca pošte, iskalca zak-
ladov, orientaciji, gasilstvu ter vodnih 
igrah.  Oratorij so letos popestrili gasilci, 

ki so predstavili svoje delo in nov gasils-
ki avto. Gasilci so s svojim novim avtom 
otrokom omogočili vodno vojno z ani-
matorji. 

Oratorij se je zaključil s skupno mašo, 
ki jo je daroval domači župnik Jože Tu-
rinek. Oratorijci so preživeli čudovit 
teden in zagotovo se naslednje leto 
spet vidijo, še v večjem številu.

T. T.

nova streha in fasada
V teh dneh dela pri obnovi župnijske 
cerkve sv. Mihaela na Vranskem pote-
kajo po načrtu. Kot je povedal domači 
župnijski upravitelj Jože Turinek, bo 
obnova trajala tri mesece.

V tem času bo cerkev  dobila novo 
streho in obnovljeno fasado. Dela iz-
vaja Gradbeništvo Franc Novak iz Mo-
ravč, predvidena vrednost del pa se 
vrti okrog dvestotih tisočakov. Denar 

za to investicijo Vranšani zbirajo že 
več let, saj bodo morali zbrati večino 
sredstev, nekaj pa bo prispevala tudi 
Občina Vransko. 

Že doslej pa so v Župniji Vransko ve-
liko prispevali za svoje sakralne objek-
te, saj imajo poleg številnih kapel tudi 
šest podružničnih cerkva, ki so lepo 
vzdrževane. 

 T. T.

raduha (2062 M) in snežna jaMa  
V nedeljo, 10. julija, se je 15 planincev 
odpravilo na Raduho. Odpeljali smo 
se ob 7. uri z avtobusne postaje na 
Vranskem. 

Pripeljali smo se do parkirišča, od 
koder je do Koče na Loki še 15 minut 
hoje. Tu je sledil krajši postanek za 
malico, nato pa vzpon proti vrhu. 
Vreme, delno oblačno, je poskrbe-
lo, da nam ni bilo prevroče. Na vrh 
smo prispeli okoli 12. ure. Imeli smo 
enourni počitek in druženje s kavka-
mi. Sestopili smo po grebenu proti 

Snežni jami. Planinci, ki so si že 
ogledali Snežno jamo, so se  nato 
vrnili na Kočo na Loki, ostali pa smo 

si ogledali še Snežno jamo. 

Bojan Mavrič
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iz življenja društev

PoroČilo o iZletu v Paklenico – 11. in 12. junij 2016
V soboto, 11. junija 2016, smo se ob 
4. uri zjutraj z avtobusne postaje 
Vransko odpravili z avtobusom proti 
Narodnemu parku Paklenica. Edini 
postanek ob poti smo izkoristili za 
zajtrk na parkirišču s pogledom na 
novograjski zaliv ter kanjon reke 
Zrmanje. 

S parkirišča ob vhodu v Narodni park 
Paklenica smo se okrog 10. ure pod 
vodstvom društvenih planinskih 

vodnikov, Antona Sitarja in Bojana 
Mavriča, podali v osrčje parka. Pri 
odcepu za jamo Manita peć se je večina 
pohodnikov usmerila proti omenjeni 
jami, le peščica pa pot nadaljevala v 
smeri gozdarskega doma Lugarnice. 
Naporna hoja po strmi in utrujajoči 
poti je bila poplačana z ogledom 
jame. Ob občudovanju njenih lepot 
smo se vsaj malo ohladili. Med 
spuščanjem proti Lugarnici nas je 
presenetil naliv, zato smo vedrili v 

domu in počakali, da se je vreme 
izboljšalo. Naslednji postanek smo 
imeli pri planinskem domu, nato pa 
kmalu prispeli do končne postojanke 
pri Ramića dvori. Tu je sledil daljši 
postanek z okrepčilom, nato pa 
dvoinpolurni povratek do avtobusa. 
Pozno popoldne smo prispeli v Seline, 
kjer smo imeli večerjo in tudi prenočili. 
Najbolj korajžni so se tudi kopali. 

Naslednji dan smo se po zajtrku ob 9. 
uri odpravili proti Starigradu. Večina 
pohodnikov se je podala peš proti 
opuščeni vasi Tomići, nekateri pa 
so se odločili dopoldne preživeti ob 
morju. Tudi med to sicer kratko turo 
nas je presenetil dež, toda tokrat 
se nismo mogli drugače skriti pred 
dežjem kot pod lastne pelerine. Po 
štirih urah smo se premočeni vrnili 
nazaj v Starigrad. Ob 16. uri smo 
odrinili nazaj proti domu. Kljub dežju 
smo bili vsi nasmejani in dobre volje. 

BM

Pred ZaČetkoM nove seZone
Z začetkom novega šolskega leta začenjamo z novo 
košarkarsko sezono tudi Vrani. 

V letošnjem šolskem letu bodo treningi košarke za vse 
osnovnošolce in osnovnošolke OŠ Vransko-Tabor potekali 
vsakodnevno, takoj po končanem pouku, točen urnik in 
razpored treningov pa bo znan v kratkem. 

V sezoni, ki prihaja in se začne že v septembru, bomo imeli 
v ligah KZS (Košarkarske zveze Slovenije) ponovno aktivnih 
kar šest tekmovalnih selekcij. Najmlajši fantje in dekleta 
U-9 oz. prvo triletje OŠ, ekipa fantov in deklet U-11, in pa 
štiri povsem moške ekipe v kategorijah U-13, U-15, U-17 in 
članov. 

Zaradi povečanega obsega treningov in tekem se nam je v 
trenerskem štabu mlajših selekcij pridružil izkušeni trener 
Bojan Sušin, ki je v lanski sezoni vodil ekipo članov, letos pa 
bo poleg članov dirigiral še ekipi kadetov U-17. 

Novo šolsko leto, nova košarkarska sezona, novi cilji, 
ambicije in želje ... Pridružite se Vranom! 

Več informacij glede treningov in tekmovanj: Žan (031 858 
257) ali Luc (031 475 072), vabljeni pa ste tudi, da si ogledate 
našo FB-stran: KK Vrani Vransko.
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ne spreglejte

MEšANI PEVSKI ZBOR LIVRA VABI

Pevke in pevci, 
počitnice so se iztekle, napovedujejo se prvi nastopi, zato je čas, da začnemo z vajami.

Veseli  bomo tudi novih obrazov. 
Opogumite se in se nam pridružite v ponedeljek, 5. septembra 2016, ob 19.30 v sejni sobi Kulturnega doma 

Vransko.
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Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in velik pomen, 
je del slovenske kulturne dediščine. V svetu je Slovenija 
poznana kot dežela čebelarjev. Čebelarska zveza Sloveni-
je, kot ena od najbolje organiziranih nacionalnih čebelar-
skih organizacij, uživa izjemno spoštovanje in priznanje v 
svetu v tem, da čebelarji pri nas čebelarijo »z dušo«, da so 
naši čebelji pridelki naravni, da ohranjamo in ščitimo našo 
avtohtono kranjsko sivko kot eno od najbolj zaželenih vrst 
čebel na svetu. Obiski čebelarstev in predstavitve pomena 
čebel so postajali vse pogostejši in porodila se je ideja o 
razvoju novega produkta čebelarskih oz. apidoživetij. 

S pojavom in razvojem apiturizma se oblikuje povsem 
nova dimenzija pojmovanja turizma, potovanj in počitnic 
ter pomembno – njihovih učinkov. Apiturizem predstavl-
ja razvoj in promocijo zelenega, ekološkega, trajnostnega 
turizma. Predstavlja ključni segment zelenega gospodarst-
va in s tem turistični produkt, ki temelji na inovativnosti, 
razlikovalni prednosti in visoki dodani vrednosti. Obsega 
okoljski, družbeni, gospodarski in podnebni vidik, torej vse 
štiri temelje trajnostnega turizma. Prav elementi trajnost-
nega razvoja so največja konkurenčna prednost. Osnova 
za uspešen razvoj apiturizma je povezovanje čebelarstev, 
ponudnikov turističnih proizvodov, turističnih društev, lo-
kalnih skupnosti in države ter partnerski nastop pri obliko-
vanju ponudbe, pozicioniranju in trženju. 

Pri ponudnikih apiturizma obiskovalci spoznajo od čebe-
larske kulturne dediščine, medovitih rastlin, pomena čebel 
za okolje do življenja in članov čebelje družine ter njihove 
vloge v panju  …  Apiturizem je tako priložnost osveščanja 
otrok, mladine in tudi širše javnosti o pomenu ohranjanja 
okolja, čebel in čebelarstva, kulturne dediščine, prav tako 
pa tudi o pomenu lastne pridelave hrane in pomenu ce-
lotnega kmetijstva. Organizirane so številne delavnice ri-
sanja panjskih končnic, peke medenjakov in izdelave lecta, 
dražgoških kruhkov, izdelave sveč in drugih izdelkov iz če-
beljega voska itd. 

Slovenija je prva in 
trenutno edina drža-
va, ki uvaja certifi-
ciranje ponudnikov 
apiturizma. Certifika-
ti odličnosti zago-
tavljajo nadzor nad 
ponudbo in kakovost-
jo storitev ter spod-
bujajo konkurenčnost. 
Trenutno imamo us-
pešno certificiranih  31 
ponudnikov. Certifici-
ranje pomeni presojo 
specializiranosti in us-
merjenosti dejavnosti 
različnih ponudnikov, 

kot npr. kmetij, muzejev, prodajaln, in ocena izpolnjevan-
ja kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odličnega 
ponudnika apiturizma. Ena, dve ali tri čebelice označuje-
jo zadovoljevanje osnovnih pogojev, urejenost objektov 
ponudnika in okolice, ekološko ali biodinamično čebe-
larjenje, sposobnost privlačne predstavitve dejavnosti in 
produktov, inovativnost embalaže, sposobnost ustvariti 
apidoživetje, elemente presenečenja ipd. 

Ponudniki apiturizma v Sloveniji so povezani v Sekciji za 
apiturizem, ki deluje pod okriljem Čebelarske zveze Slo-
venije. Vodi jo Blaž Ambrožič, ki je eden od ponudnikov 
čebelarskega turizma. Cilj sekcije je povečati prepoznav-
nost slehernega ponudnika in s tem obisk ponudnikov api-
turizma. To bi prispevalo tudi k večji prepoznavnosti čebe-
larstva, povečanju osveščenosti širše javnosti, odnosa do 
čebel in okolja ter na drugi strani prepoznavnosti odličnih 
čebeljih pridelkov. 

Obiščite ponudnike apiturizma in presenečeni boste nad 
njihovo ponudbo. Naj gre za ležanje na panjih, izdelovan-
je izdelkov iz čebeljega voska, peko medenjakov ali pa 
klepet ob medici … naši čebelarji se vam  bodo posvetili z 
ljubeznijo in znanjem. Obiščite jih, ne bo vam žal!                                                                                                                

Tanja Magdič, ČZS

aPituriZeM ali Čebelarski turiZeM

ne spreglejte
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KDO jE uPRAVIČEN DO OPROSTITVE PLAČILA LETNE DAjATVE ZA uPORABO 
VOZIL V cESTNEM PROMETu? 

Zakon o letni dajatvi za uporabo 
vozil v cestnem prometu določa, da 
lahko invalidne osebe uveljavljajo 
pravico do oprostitve plačila te 
dajatve. Gre za oprostitev plačila tako 
imenovanega cestnega sklada, ki jo 
mora ob registraciji vozila v Republiki 
Sloveniji plačati lastnik ali uporabnik 
avtomobila. V prej citiranem zakonu 
je zapisano, da se lahko oprostitev 
plačila letne dajatve uveljavi za osebna 
vozila z motorjem delovne prostornine 
bencinskega motorja do vključno 
1800 ccm in dizelskega motorja do 
vključno 1900 ccm oziroma osebna 
vozila z avtomatskim menjalnikom 
z delovno prostornino bencinskega 
motorja do vključno 2000 ccm in 
dizelskega motorja do vključno 2200 
ccm ter za osebna vozila, prirejena za 
prevoz invalidke oziroma invalida na 
invalidskem vozičku (pravica se lahko 
uveljavlja šele, ko so vse prilagoditve 
ustrezno zavedene v homologacijski 
kartonček in je v prometnem dovoljenju 
oblika karoserije (8A) spremenjena na 
SH - vozilo za invalidski voziček), pod 
pogojem, da se ta vozila uporabljajo za 
prevoz:

• oseb, pri katerih je ugotovljena 
najmanj 80 % telesna okvara ali 
80 % vojna invalidnost, ter oseb, 
pri katerih je zaradi izgube, okvare 
ali paraliziranosti spodnjih okončin 
ali medenice ugotovljena najmanj 
60 % telesna okvara ali 60 % vojna 
invalidnost; 

• oseb, ki so popolnoma izgubile vid 
na obeh očesih; 

• oseb z zmerno, težjo ali težko 
telesno ali duševno prizadetostjo, 
ki jim je priznana invalidnost po 
predpisih o družbenem varstvu 
telesno in duševno prizadetih 
oseb in 

• otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju, ki jih 
zdravstveni zavodi spremljajo kot 
rizične v razvoju. 

Osebe iz prve in druge alineje 
uveljavljajo oprostitev plačila letne 
dajatve v skladu z zakonodajo na osnovi 
odločbe, izdane na podlagi mnenja 

izvedenskega organa Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije oziroma odločbe, 
izdane na podlagi predpisov o vojnih 
invalidih, upoštevajoč izvid in mnenje 
pristojne zdravniške komisije. 

Polnoletne osebe z zmerno, težjo ali 
težko telesno ali duševno prizadetostjo 
uveljavljajo oprostitev na podlagi 
odločbe o priznanem statusu invalida v 
skladu s predpisi o družbenem varstvu 
telesno in duševno prizadetih oseb, za 
mladoletne upravičence pa je potrebno 
priložiti odločbo pristojnega centra 
za socialno delo, izdano na podlagi 
izvedenskega mnenja o razvrščanju 
otrok in mladostnikov v telesnem 
in duševnem razvoju, ali odločbo 
o usmeritvi, ki jo izda območna 
enota Zavoda za šolstvo, izdano na 
podlagi strokovnega mnenja Komisije 
za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami. 

Oprostitev se za otroke z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju 
uveljavlja s potrdilom zdravstvenega 
doma ali pravne oz. fizične osebe s 
koncesijo za opravljanje specialistične 
pediatrične dejavnosti, ki ne sme biti 
starejše od šestih mesecev, ali pa na 
podlagi odločbe pristojnega centra za 
socialno delo o priznanju dodatka za 
nego otroka. 

Polnoletni upravičenec lahko oprostitev 
plačila letne dajatve uveljavlja za eno 
vozilo, registrirano na svoje ime. V 
primerih, ko polnoletni upravičenec 
nima vozniškega dovoljenja, mora 
pri registracijski organizaciji s pisnim 
soglasjem določiti uporabnika 
osebnega vozila. 

Za poslovno nesposobne polnoletne 
upravičence lahko oprostitev plačila 
letne dajatve za eno vozilo, registrirano 
na svoje ime, uveljavlja upravičenčev 
skrbnik, pri katerem upravičenec živi. 
Za mladoletne upravičence lahko 
oprostitev plačila letne dajatve za 
eno vozilo, registrirano na svoje ime, 
uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar 
otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od 
staršev, pri katerem otrok živi, oziroma 
druga oseba, ki dokaže, da otrok živi 

pri njej. V zvezi s tem bi radi izpostavili, 
da je mladoletnim upravičencem z 
zmerno, težjo ali težko telesno ali 
duševno prizadetostjo potrebno 
urediti podaljšano roditeljsko pravico 
na pristojnem okrožnem sodišču, ko 
ti postanejo polnoletni in niso lastniki 
vozila. 

Vloga za izdajo odločbe za oprostitev 
plačila letne dajatve se vloži osebno, 
elektronsko ali  pošlje po pošti na 
pristojno upravno enoto po stalnem 
prebivališču upravičenca. Vloži se lahko 
tudi pri nosilcu javnega pooblastila za 
registracijo vozil, določenem na podlagi 
zakona, ki ureja varnost cestnega 
prometa, ki vlogo nemudoma pošlje 
upravni enoti. Oprostitev plačila letne 
dajatve za osebna vozila za prevoz 
invalidnih oseb v cestnem prometu 
izda upravna enota v obliki odločbe na 
zahtevo vložnika. 

Upravičenec, ki je letno dajatev plačal 
ob registraciji osebnega vozila, ima 
pravico do vračila sorazmernega 
deleža vplačane letne dajatve od dne 
vložitve vloge za oprostitev plačila 
letne dajatve. 

Oprostitev plačila letne dajatve lahko 
na pristojni upravni enoti uveljavljajo 
tudi invalidske organizacije na 
podlagi potrdila o statusu invalidske 
organizacije, ki ga izda ministrstvo, 
pristojno za invalide. Invalidska 
organizacija lahko uveljavlja oprostitev 
plačila letne dajatve za več vozil, ki se 
uporabljajo za prevoz zgoraj naštetih 
upravičenih oseb. Postopek je enak kot 
za fizične osebe. 

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko 
na telefonski številki 03 703 28 20, ki 
je odprta vsak torek od 8.00 do 12.00 
in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas 
pokličete tudi na sedež Upravne enote 
Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam 
pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica

ne spreglejte



18

POSLOVILI SO SE
V juliju in avgustu sta se od nas poslovila:  

Ivan Podbregar (1944-2016)
Alojzija Dolinšek (1924-2016) 

ne spreglejte

KAKšNE POgOjE MORATE IZPOLNjEVATI, DA SI PRIDOBITE STATuS KMETA?
Status kmeta je pomemben pri 
uveljavljanju prednostne pravice do 
nakupa kmetijskega zemljišča ali kmetije 
v primeru, če je prodajno ponudbo 
sprejelo več oseb. 

Posamezniki, ki se ukvarjate s kmetijsko 
dejavnostjo ali bi se želeli ukvarjati s to 
dejavnostjo, ste za opravljanje kmetijske 
dejavnosti ustrezno usposobljeni in iz tega 
ustvarjate dohodek oziroma dokažete, 
da boste ustvarili določen dohodek, 
vložite vlogo za pridobitev statusa kmeta 
na upravno enoto, na območju katere 
leži večji del kmetijskega zemljišča, ki ga 
kot posameznik uporabljate. Na Upravni 
enoti Žalec vam bomo ob izpolnjevanju 
pogojev, ki so zapisani  v nadaljevanju 
in določeni v Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, izdali odločbo, s katero boste 
pridobili želeni status. Odločba o statusu 
kmeta je ugotovitvene narave (z njo se 
zgolj ugotavlja stanje, saj se status kmeta 
ne ustanavlja ali podeljuje šele z izdajo 
odločbe). 

Za pridobitev statusa kmeta morate 
kot fizična oseba izpolnjevati enega od 
naslednjih pogojev: 

1. ste lastnik, zakupnik oziroma drugače 
uporabnik kmetijskega zemljišča, to 
zemljišče obdelujete sami ali s pomočjo 
drugih, ste za to obdelovanje ustrezno 
usposobljeni in iz kmetijske dejavnosti 
pridobivate pomemben del dohodka; 

2. ste družinski član osebe iz prejšnje 
točke, če opravljate kmetijsko 
dejavnost na kmetiji kot edino oziroma 
glavno dejavnost in ste za to ustrezno 
usposobljeni; 

3. ste iz kmetijske dejavnosti na kmetiji 
pridobivali pomemben del dohodka, pa 
zaradi starosti ali delovne nezmožnosti 
ne opravljate kmetijske dejavnosti 
na kmetiji, če poskrbite za obdelavo 
kmetijskih zemljišč; 

4. podate izjavo na zapisnik pri upravni 
enoti, da boste sami ali s pomočjo 
drugih obdelovali kmetijska zemljišča, 
za katera izkažete, da jih boste pridobili, 
da boste iz kmetijske dejavnosti na teh 
zemljiščih pridobivali pomemben del 
dohodka in izpolnjujete pogoje glede 
usposobljenosti. 

Kot pomemben dohodek iz kmetijske 
dejavnosti se šteje vrednost kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki 
iz naslova ukrepov kmetijske politike 
in iz naslova državnih pomoči v 
gospodarskem letu pred ugotavljanjem 
pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne 
povprečne plače na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v istem obdobju 
(trenutno to znaša 12.447,12 EUR). 

Kmetje oz. vsi tisti, ki želite pridobiti 
predmetni status, morate na upravni 
enoti ob vložitvi vloge (dostopna 
na naslednji povezavi: http://www.
upravneenote.gov.si/zalec/o_upravni_
e n o t i / o b r a z c i _ u p r a v n e _ e n o t e _
zalec/obrazci_za_kmetijstvo/), ob 
predpostavki, da izpolnjujete enega 
izmed zgoraj naštetih pogojev, priložiti 
tudi v nadaljevanju navedena dokazila. 
Vaši izdatki, ki jih boste morali plačati 
na upravni enoti, bodo znašali skupno 
22,66 EUR. 

Dokazilo o vrednosti kmetijske 
proizvodnje v letu pred ugotavljanjem 
izpolnjevanja pogojev ali izračun 
kmetijske svetovalne službe ali podobne 
službe o predvidenem dohodku iz 
kmetijske dejavnosti, za tiste stranke, ki 
izkažete, da boste kmetijska zemljišča 
šele pridobili ter da boste iz kmetijske 
dejavnosti na teh zemljiščih pridobivali 
pomemben del dohodka. 

V nadaljevanju vam želimo pojasniti, 
kaj se šteje kot pomemben dohodek iz 
kmetijske dejavnosti (to so vse kmetijske 

dejavnosti po predpisih o standardni 
klasifikaciji dejavnosti). To zajema 
vrednost pridelkov na kmetiji, vključno 
s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske 
politike in iz naslova državnih pomoči v 
gospodarskem letu pred ugotavljanjem 
pogojev, ki dosega najmanj dve tretjini 
letne plače na zaposlenega v istem 
obdobju (kot že zapisano, to znaša 
12.447,12 EUR). 

Druga priloga je dokazilo o 
usposobljenosti za opravljanje 
kmetijske dejavnosti. Šteje se, da ste 
kot  kmet ustrezno usposobljeni za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, če 
imate strokovno izobrazbo najmanj IV. 
stopnje kmetijske smeri ali katero koli 
smer izobrazbe najmanj IV. stopnje 
in imate opravljen preizkus znanja 
po veljavnem programu kmetijskih 
poklicnih ali srednjih šol s področja 
kmetijske dejavnosti, ki jo opravljate ali 
jo nameravate opravljati, ali če pridobite 
nacionalno poklicno kvalifikacijo za 
področje kmetijstva v skladu z zakonom, 
ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. 
Šteje se tudi, da ste kot kmet ustrezno 
usposobljeni za opravljanje kmetijske 
dejavnosti, če ste starejši od 30 let in 
imate od 15. leta starosti dalje najmanj 
pet let delovnih izkušenj na kmetiji ali v 
posamezni kmetijski dejavnosti (izjava).

Za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu Vransko 
na telefonski številki 03 703 28 20, ki 
je odprta vsak torek od 8.00 do 12.00 
in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa nas 
pokličete tudi na sedež Upravne enote 
Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam 
pišete na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica

PRIREDITVE V občini TABOR v SEPTEMBRu 2016
nedelja, 11. september, 
ob 15.00
NOgOMETNA PREDTEKMA: TABOR MLAjšI 
– TROjANE
ob 16.00
NOgOMETNA TEKMA: TABOR VETERANI – 
PAX (DuHOVNIKI)
nogometno igrišče Razgan
(Viki Urankar, 040 636 295)

sobota, 24. september
ob 16.00
HuBERTOVA MAšA
cerkev sv. Jurija Tabor
ob 17.00
70-LETNIcA uSTANOVITVE LOVSKE DRuŽINE 
TABOR
Dom krajanov Tabor
(Lovska družina Tabor, 041 335 274)

torek, 27. september, ob 18.00
PRAVLjIČNA uRIcA
Občinska knjižnica Tabor
(Medobčinska splošna knjižnica Žalec, 
(03) 712 12 52)
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DATuM PRIREDITEV KRAj ORgANIZATOR

6. 9. 2016 
10.30 LITERARNO DRuŽENjE V NAšEM DOMu Zavod sv. Rafaela 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 9. 2016 
8.00

Izlet po Dravinjski dolini 
uČNI POLIgON ZA SAMOOSKRBO DOLE Odhod z AP Vransko

Društvo za tretje življenjsko 
obdobje Vransko

(041 760 678)

13. 9. 2016
18.00 PRAVLjIČNA uRA S POuSTVARjANjEM Občinska knjižnica 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 9. 2016 
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
SEKSTET KLARINETOV PanArs

cerkev sv. Martina v 
Šmartnem/Podvrhu

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

18. 9. 2016
12.00 SREČANjE STAREjšIH OBČANOV Športna dvorana 

Vransko

Občina Vransko
Župnija Vransko

Župnijska Karitas Vransko   
OO RK Vransko
(03 703 28 00)

20. 9. 2016     
10.30 LITERARNO DRuŽENjE V NAšEM DOMu Zavod sv. Rafaela 

Vransko
Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

24. 9. 2016
10.00 6. REKREAcIjSKI TEK PO OBČINI VRANSKO start in cilj pri Športni 

dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 
041 283 749)

napovednik dogodkov - sePteMber 2016

KOSMATA ŽABA
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
oktober

HOP V PRAVLjIcO
KD Smeško Celje
november

SIRKEc, SIRKEc
Teater Cizamo Trzin
december

cOPRNIcA DRAgIcA
Lutkovno gledališče Maribor
januar

OBuTI MAČEK
Gledališka skupina O’Klapa Gorica
februar

BINE IN PROMET
LG Fru-Fru Ljubljana
marec

cena: 21 evrov O
TR
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BO
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M
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POROČIL SE BOM S SVOjO ŽENO 
KD Gorenje
oktober

TRIKRAT DA
Ta bol’ teater Kranjska Gora
november

STROgO ZAuPNO
Dramska sekcija Teloh Tabor
december

MAcBETH
KUD Zarja Trnovlje
januar

AgENcIjA ZA LOČITVE
KD Nova Štifta
februar

gOLI PIANIST
KD Janez Jalen Notranje Gorice
marec

cena: 34 evrov g
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Predstave bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko. 
VPIS ABONMAJEV bo od 19. 9. do 7. 10. 2016 v TIC-u 
Vransko (Schwentnerjeva hiša), Vransko 25, vsak 
delovnik od 10. do 14. ure oz. ob četrtkih od 12. do 16. 
ure in ob sobotah od 10. do 12. ure.

Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na 
tel. št.: 03 703 12 11, 031 210 298, 041 919 829.
Več v abonmajski brošuri, ki jo boste prejeli sredi septem-
bra po pošti.

ABONMA 2016 / 2017
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