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Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, PD Vransko, 
DUTŽO Vransko, KD Vransko, PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, 
Tone Tavčer, Anuška Križnik, Simona Novak, Nejc Blatnik, 
Dragica Ropas, Nataša Juhart, Katja Pečovnik

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 28. 2. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 2. 2017 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

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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Zbiranje sredstev Za medicinsko-humanitarno odpravo 
Na MadagaSkar 2017

V soboto, 17. 12. 2016, smo prostovoljci Osnovne šole Vran-
sko-Tabor pomagali zbirati prostovoljne prispevke za medicin-
sko-humanitarno odpravo na Madagaskar. Tja se bodo v maju 
2017 odpravili trije mladi zdravniki: Jernej Lesjak, Staša Mud-
rovčič in Alejandro Rant ter zobozdravnica Alja Črv. Zdravili 
bodo ljudi, ki imajo do prve bolnišnice dve do tri ure vožnje. 

Pred trgovino Jager smo se zbrali ob osmih. Ker je bilo še jutro, 
ni prišlo veliko ljudi, zato smo pristopili do vsakega mimoidoče-
ga ter ga prosili za prispevek. Zaradi nizkih temperatur smo se 
odločili prestaviti v trgovino. Notri je bilo več ljudi, zato smo 
zbrali tudi več prispevkov. Bilo je veliko dobrodelnežev, ki smo 
jim ponudili domače piškote, ki jih je spekla Monika. V zameno 
za prispevke smo ljudem ponudili koledarje, majice in skodelice. 
Bili smo zelo veseli, ko smo slišali, da smo zbrali okrog 450 ev-
rov. Ker je vsega lepega enkrat konec, se je tudi naše skupno 
zbiranje končalo okrog 13. ure, z zbiranjem sredstev pa so na-
daljevali Lesjakovi. 

Prostovoljci, ki smo pomagali zbirati, smo: Monika Lesjak, Nika 
Granda, Žiga Turnšek, Nives Podbregar in Jana Semprimožnik 

ter naši mentorici, gospa Tadeja Zupanc in gospa Mirjana Ke-
lavić. Imeli smo se super, ker vemo, da smo pomagali pri odpra-
vi na Madagaskar. 

Jana Semprimožnik

pomoč gasilcev je velika

Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna gasilska društva Prekopa-Stop-
nik-Čeplje. Vransko, Tešova in Ločica pri Vranskem so podpisali pogodbo o opravlja-
nju javne gasilske službe. Z njo vsako leto urejajo vsebino, 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 sprejetega 
finančnega načrta požarne varnosti v skladu s finančnimi možnostmi.

Uvodoma se je župan Franc Sušnik  
gasilcem iz Gasilske zveze Žalec zahva-
lil za opravljeno delo, poveljnik GPO 
Vransko Vlado Reberšek pa je povzel de-
javnost v letu 2016 in se prav tako vsem 
zahvalil za uspešno izvedenih 17 posre-
dovanj. Pogodbo je za Občino Vransko 
podpisal župan Franc Sušnik, v imenu GZ 
Žalec pa član upravnega odbora zveze 
Rafael Hrustel, ki se je občini in gasil-
cem štirih prostovoljnih društev v Občini 
Vransko zahvalil za dosedanje uspešno 
sodelovanje ter izrazil željo, da bi tudi v 
letu 2017 bilo sodelovanje tako uspešno. 
Pogodbo so podpisali tudi predsedniki 
vseh štirih PGD v Občini Vransko. 

S to pogodbo Občina Vransko za izva-
janje javne gasilske službe v letu 2017 za-
gotavlja 53.368,64 evrov, od tega 20.000  
evrov za redno dejavnost društev in 
33.368,64 evrov kot investicijski transfer 
za odplačilo kredita za nakup gasilskega 
vozila GVC 16/25.

T. T.

pravljično pod kostanji
V decembru smo vzgojiteljice pripravile pravljično urico pod 
kostanji v trgu Vransko. Otrok, željnih pravljic, je bilo veliko, 
radovedna pa je bila tudi Bela Vila izza devetih gora, ki je v ča-
robni košari našla rokavičko in štručko. Pravljičarka Nuša je 
pobrskala po spominu in se spomnila dveh starih ljudskih 
pravljic o rokavički in štručki. Prav zabavno je bilo, ko je de-
dek izgubil rokavičko ...

Kolektiv vrtca Vransko in društvo LIVRA
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nagrada Za vZtrajnost in prisotnost pri telovadbi
V Zavodu sv. Rafaela poteka 
trikrat tedensko skupinska tera-
pevtska vadba za stanovalce. 
Terapevtske vadbe so namen-
jene ohranjanju in izboljšan-
ju funkcionalnih sposobnosti, 
mišične moči, gibljivosti, koor-
dinacije, ravnotežja in stabil-
nosti ter telesne vzdržljivosti. 
Vaje so skrbno načrtovane in 
izbrane, odvisno od zmogljivo-
sti in sposobnosti vadečih. Os-
novni cilj vadbe je preprečevanje 
bolezni in razvoja trajnih izpa-
dov določenih funkcij ter inva-
lidnosti.

Z delovno terapevtko sva se 
odločili, da podeliva nagrado 
stanovalcem za vztrajnost in prisotnost pri terapevtski vadbi, 
ki jo stanovalci imenujejo »naša telovadba«. Nagrada je bila 
v obliki medalje. Stanovalci so bili zelo presenečeni in veseli, 
da smo vsakega posebej pohvalili in mu podelili medaljo. Na 
podeljene medalje so zelo ponosni. Stanovalci se zavedajo, da 
z močno voljo ter vztrajnostjo lahko skrbijo za svoje zdravje in 

tako pripomorejo k boljšemu razpoloženju ter fizični kondiciji.

Medalje bomo podeljevali ob vsakem letnem času in jih tako 
še naprej spodbujali k zavedanju, da lahko tudi sami nekaj 
storijo zase v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. 

Simona Novak, mag. zdr. ved. in dipl. fiziot.

prihod boŽička na vranskem 2016
Veseli december je v občini Vransko popestril tudi Božiček, 
ki je najmlajše obiskal 23. decembra 2016 v Športni dvorani 
Vransko. Obdaril je 244 otrok do vključno šestega leta staro-
sti, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Občini Vransko 
ali so iz drugih občin in obiskujejo Vrtec Vransko. Delo sta 
mu olajšala palčka Bolfenk in Lenko, ki sta najprej s poseb-
nim merilnim aparatom "pridnometrom" izmerila pridnost 
otrok. Meritve so pokazale, da si otroci darila zares zasluži-
jo. Otroke, ki se obdarovanja niso udeležili, darilo čaka v pi-
sarni Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko.

luč miru iZ betlehema
»Tvoj dar me iz dneva v dan bodri,

me greje, v meni vedno bolj živi.
Z Božjo pomočjo gradiva mir,
ki bo presegel vsak prepir.« 

Okoli nas ljudje trpijo ob porazu,
živijo vsak v svojem mrazu.
Res ni potrebe, da jih zebe,
dajmo jim en košček sebe. 

V sredo, 21. decembra 2016, so 
Občino Vransko obiskali skavti 
stega Prebold - Polzela 1. Županu 
so izročili luč miru iz Betlehema 
in vsem občanom Občine Vran-
sko zaželeli lepe božične prazni-
ke in mir v prihajajočem letu.

Geslo letošnje skavtske akcije je 
BREZ TEBE ME ZEBE. Za socialno 
ogrožene družine lahko uporabniki omrežij Telekom, Telemach, Simobil, T-2, Debitel in Izimobil darujete tudi s poslanim SMS-om 
s ključno besedo LUC1 (1 evro) ali LUC5 (5 evrov) na številko 1919.
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projekt čreta 2016 – 400. vZpon opravljen  
Domačinu, športniku Nejcu Blatniku je uspelo v koledarskem 
letu 2016 opraviti 400 vzponov na lokalni hrib Čreta. Na vrh se 
je vzpenjal s kolesom in peš, po različnih poteh. Vzponi so ime-
li povprečno 600 metrov višinske razlike, vsak vzpon/spust pa 
mu je vzel povprečno 1 uro in 15 minut. Na Čreto se je odpravil v 
vsakem vremenu in ob najrazličnejšem času, tudi večkrat dnev-
no, in pri tem počival le en dan, vsakih 14 dni. 

Nejc pravi: »Čeprav bi si marsikdo mislil, da se bom Črete na-
veličal že po enem mesecu, moram priznati, da s tem nisem 
imel niti najmanjših težav, predvsem zaradi kombinacije disci-
plin (tek, kolesarjenje) in različnih poti.« 

Projekta se je lotil zaradi spoznavanja samega sebe in prese-
ganja svojih meja, zato je še posebej ponosen, da mu je uspelo 
zadani cilj tudi doseči. Zahvaljuje se ženi Marjeti in prijateljem, 
da so ga spodbujali in spremljali na mnogih vzponih. 

Seveda to ni bila 
njegova edina 
športna preizkušn-
ja v preteklem 
letu. Statistič-
no je v letu 2016 
preživel 690 ur v 
gibanju, od tega 
prekolesaril 4350 
kilometrov, prete-
kel in prehodil 
2200 kilometrov in 
premagal 276.000 
metrov višinske 
razlike.

Več si lahko preberete na njegovem facebook profilu.

Zgodilo se je ...

počastili smo dan samostojnosti in enotnosti

Vezna nit letošnje proslave, ki so jo oblikovali učenci OŠ Vran-sko-Tabor z mentorico 
Tadejo Zupanc, sta bila domoljubje in domovinska vzgoja. Poudarili so, da za prežive-
tje in obstoj  naroda ni pomembna le materialna blaginja, ni pomembno, kaj vse ima-
mo, kakšna darila bomo dobili, s kakšnimi avti se vozimo, kako smo oblečeni, za 

boŽični koncert: Štirje odtenki narave
Kjer besedam spodleti, glasba govori. 

Vokalna skupina Cvetke nas je v soboto, 7. 1. 2017, v cerkvi sv. 
Mihaela na Vranskem popeljala skozi štiri letne čase in v božič-
nem duhu zaključila praznike ter nas s pesmijo ponesla v sreč-
no novo leto. Dekleta prihajajo iz Šentilja pri Velenju, sestavlja  
pa jih sedem vedno nasmejanih deklet, ki jih že od malih nog 
druži veselje do petja. Pesmi, ki jih dekleta prepevajo, so zelo 
raznolike: od cerkvenih, ritmično-duhovnih do ljudskih, pa tudi 
zabavnih (tako slovenskih kot tudi tujih), narodno-zabavnih in 
dalmatinskih priredb. In na koncertu smo lahko slišali kanček 
vsega. 

Da pa so si lahko dekleta malce odpočila, se jim je na odru 
pridružil Otroški pevski zbor Gabrijelčki. Pod vodstvom Kristine 
Bogataj v zboru prepeva 20 pevk in pevcev, starih od 3 do 13 let.

Že tradicionalni božični koncert na Vranskem je združil staro in 
mlado in med nas zopet prinesel radost. 

obstoj naroda sta bolj pomembna duhovni 
prostor in kultura ljudi. To pomeni, da si 
pomagamo med sabo, da smo spoštljivi in 
strpni ter da znamo ceniti in varovati narav-
no in kulturno dediščino. Filip, Nejc, Simon, 
Julija, Eva, Nina in Katja so nas z recitaci-
jami spomnili na lepote in vrednote naše 
male domovine ter osvetlili zgodovinska 
dejstva, ki so pripomogla k nastanku sa-
mostojne države. Kaj vse smo dosegli po 
plebiscitu v naši občini, je nanizal slavnos-
tni govornik, župan Franc Sušnik. Ker smo 
Slovenci veseli ljudje in sta nam  bila vesel-
je in prešernost položena v zibel, kot pravi 
v Kurentovi pesmi Ivan Cankar, tudi glasba 
ni manjkala. Zapeli so člani Mešanega pev-
skega zbor LIvRA ob spremljavi Tilna Se-
liča na harmoniki,  Matic Dobrovnik je za-
igral na diatonično harmoniko, Jaka Turk 
na kitaro in Ana Pečovnik na klavir.

Suzana Felicijan Bratož
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ob 130-letnici rojstva julija sevnika

Letos mineva 130 let, odkar se je rodil, in 60 let, odkar je umrl 
Julij Sevnik, spoštovani pedagog, prosvetni delavec, član 
Sokola, tržan, predvsem pa zaveden Slovenec.

Julij se je rodil 24. januarja 1887 v zavedni Sevnikovi družini na 
Vranskem 79 (sedaj 118), očetu Matiju, sodnemu oficialu, tajni-
ku Okrajnega sodišča na Vranskem, in materi Urški, roj. Praz-
nik, gospodinji, kot najmlajši izmed šestih otrok. V šoli je bil 
izredno nadarjen, zato si je želel na Dunaju študirati medicino. 
Ker pa je njegov starejši brat Lavoslav že študiral pravo (kas-
neje je bil med drugim notar v Ormožu), Sevnikovi pa so imeli 
poleg očetove službe le manjšo kmetijo, tega velikega stroška 
niso zmogli, zato se je odločil za učiteljišče. Je pa na likovno 
akademijo na Dunaj odšel njegov sošolec Jožef Pungartnik, 
po domače Dragarjev, Vransko 91. Njegov oče Franc, usnjar-
ski mojster, se je na Vransko priženil iz premožne Barbarčeve 
družine iz Motnika. Starejši se J. Pungartnika spominjajo kot 
Dragarjevega profesorja, ki je med počitnicami, ko je hodil do-
mov na Vransko, marsikateremu Vranšanu narisal portret.

Julij Sevnik je predaval v Kočevju, Kranju in Lju-
bljani. Po zaključenem učiteljišču je bila prva 
služba v Železni Kapli. Leta 1914 je bil med 
prvimi vpoklican v avstroogrsko armado. Leta 
1915 so ga pri Odesi zajeli Rusi. V ujetništvu je 
bil v sibirskem Tonsku, kjer je bil ustanovljen 
1. jugoslovanski polk Matija Gubec, ki je štel 
1700 vojakov pod poveljstvom Jožeta Širclja iz 
Mokronoga. Polk je imel tri bataljone, sestav-
ljene v glavnem iz Slovencev in Hrvatov. Iz Ton-
ska so se po transibirski železnici pomikali pro-
ti Vladivostoku. Zavezniki jim niso omogočili 
prevoza na solunsko fronto in na druga srbska 
bojišča. Tako je polk šele 26. junija z angleško 
ladjo Cildanan Castle odpotoval proti Nogosiki-
ju, mimo Kitajske, skozi Sueški prekop v Du-
brovnik. Julij Sevnik je na ladji deloval v Kultur-
no prosvetnem odboru SHS, ki je med drugim 
organiziral tudi tečaj angleščine. Po vrnitvi v 
Jugoslavijo je Julij Sevnik ostal v vojski do leta 
1922, ko je bil demobiliziran in nastavljen za 
učitelja na Vranskem. Leta 1923 se je poročil z 
Adelo, roj. Železnik, učiteljico, rojeno v Vipavi. 
Leta 1927 se jima je rodila hči edinka Smiljana, 
kasneje poročena Počivalšek, mag. farmacije, 
ki je živela v Ljubljani.

Julija 1934 je nasledil ravnatelja Iva Ureka ter vodil vransko 
šolo do 21. aprila 1941, ko so  Nemci družino deportirali v Sr-
bijo. Po koncu vojne so se vrnili na Vransko, kjer je nadaljeval 
službo ravnatelja vse do leta 1953, ko se je že bolan upoko-
jil po 47 letih delovne dobe. Umrl je 1. novembra 1956 v lju-
bljanski bolnici. Pokopan je na Vranskem. Leta 1957 je umrla 
tudi njegova žena Adela. 

Julij Sevnik je poleg priznanj s področja šolstva in prosvete pre-
jel tudi visoko priznanje takratne države SHS, Orden sv. Save 
V. stopnje. To je bila verjetno zasluga poveljnika jugoslovan-
skega polka v Rusiji Jožeta Širclja, s katerim sta se poznala še iz 
časov pred prvo svetovno vojno, saj je bil Šircljev brat, velepo-
sestnik in trgovec v Mokronogu, poročen z Vranšanko Eliza-
beto Brišnik, Andrejčevo Beti z Briš.

Emilijan Brišnik

Zadnji učiteljski zbor pred okupacijo 1941. Od leve proti desni sedijo: Adela Sevnik, Ber-
ta Štraus, upravitelj Julij Sevnik, Bibijana Jakše, Mara Lavrič; stojijo: Mara Špan, Minka 
Kramar, Franc Rožanc, Mara Puncer, katehet Franc Bohanc, Antonija Pungartnik, Albina 
Srebrnič, Antonija Perčič, Milan Štraus (manjka Bogomila Kitek). Fotografija je iz leta 1939, 
objavljena v: Vransko in nova šola, Vransko 1974

na vranskem 74 krvodajalcev, lani vseh v dolini 648
V letu 2016 je bilo v Spodnji Savinjski dolini 10 krvodajalskih akcij v 
organizaciji Območnega združenja RK Žalec, občinskih in krajevnih 
organizacij RK ter Transfuzijskih služb Celje in Ljubljana.

O akcijah lani nam je sekretar Območnega združenja RK Žalec Ma-
tjaž Črešnovar takole povedal: "Od februarja do novembra lani se 
je akcij udeležilo 648 krvodajalcev. V Rdečem križu Slovenije – Ob-
močnem združenju Žalec smo hvaležni stalnim krvodajalcem, ki že 
več let obiskujejo terenske krvodajalske akcije in se zavedajo pome-
na tega plemenitega dejanja, razveseljiv pa je tudi podatek, da se 
je tudi v tem letu odločilo darovati kri veliko mladih." 

Letos bo Območno združenje RK Žalec v sodelovanju z občinskimi 
in krajevnimi združenji organiziralo 10 krvodajalskih akcij. Prva le-
tošnja je bila na Vranskem v četrtek, 19. januarja, akcije pa se je 
udeležilo 74 krvodajalcev. Druga letošnja bo v veroučni učilnici 
Župnije Polzela 2. februarja, in sicer od 8. do 13. ure. 

T. Tavčar
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veronika deseniŠka in Friderik celjski v ojstrici nad taborom

Zgodilo se je ...

UvOd 

Kot domačin sem želel napisati ljubezensko povest o Frideri-
ku II. in Veroniki, ki je močno zaznamovala slovenski prostor, 
še posebno naše kraje. Sta zgodovinski osebnosti, najbolje 
opisana v Celjski kroniki, ki jo je napisal verjetno minorit, ki 
je dobro poznal grofovsko družino. Družino je opisal med 
letoma 1341 in 1456. V povest so vtkani zgodovinski podatki, 
zbrani iz več kot tridesetih virov, zgovorna je tudi pesem, ki 
so jo prepevale obiralke hmelja  iz hrvaškega Zagorja »Bilo je 
veselo, kada se desilo kod Veronike«. Podatki so namenjeni za 
bodoče raziskovanje in primerno obeleženje tragične usode 
Veronike, ki je bila utopljena 17. oktobra 1428 na Ojstrici pri 
Taboru. 

POvEST 

Veronika iz Desenic v hrvaškem Zagorju je bila prekrasna, 
brhka, postavna in zlatolasa lepotica. Kot Venera, ki vstaja 
iz morske pene. Sedela je na brezovi klopci pod mogočnim 
hrastom, na  hribčku, obdanim z vinogradi, med katerimi je 
raslo polno cvetočih breskev. Poslušala je pripovedovanje 
sivolasega starčka, ki je videl ogromno sveta. Ta ji je povedal, 
kaj se je dogajalo tam daleč preko Donačke gore.   V davnem 
12. stoletju so se na slabo poseljenem prostoru v Savinjski 
krajini pričele naseljevati mogočne plemiške rodbine iz Saške, 
Bavarske in Avstrije in postavljati lastniške sakralne stavbe. V 
krajih, kjer je nekoč živela sveta Hema Krška. Pod Dobrovlja-
mi v Savinjski dolini se pojavijo svobodni gospodje Žovneški. 
Postavijo si grad na ozemlju Thurnov. Tu postanejo predhod-
niki mogočne rodbine grofov Celjskih. Takrat Veronika ni niti 
slutila, da bo sama postala del te slavne rodbine grofov in 
knezov Celjskih. 

Veronikin oče Desenič je bil reven plemič na Desenicah, doma 
v bližini Krapine. Tam je imel v lasti tudi grof Friderik svoj grad 
po bogati soprogi Elizabeti Frankopanski. Veronika je izde-
lovala lepa ročna dela in jih prodajala v bližnjem samostanu 
uršulink na Desenicah, kjer se je tisti dan praznovala cerkvena 
slovesnost. Domov jo je po poti pospremil lep in postaven 
tujec, ki se ji je predstavil z besedami: »Sem Miroslav iz sa-
vinjskega dvora«. Pozdravil je očeta Veronike, starega borca 
celjskega grofa Hermana in mu v dar dal nekaj cekinov ter se 
kasneje še večkrat vrnil na Veronikin dom. Bil je to Friderik 
Celjski starejši, sin Hermana, poročen po očetovi volji z Eli-
zabeto Frankopansko, ki mu je rodila sina Ulrika, za slavo in 
vzpon sijaja celjskih treh zvezd. 

Med Veroniko in Friderikom se je razvnela velika ljubezen. Kmalu 
je ponižna Veronika spoznala, da je njen ljubimec sam grof Celj-
ski, zato je nameravala takoj prekiniti prepovedano ljubezen. 
Grof je vztrajal, zato se je Veronika vdala usodi in njegovi volji. 
Prepovedana ljubezen seveda ni ostala prikrita. Po Desenicah 
se je kot ogenj razširila zbadljiva pesem: »Bilo je veselo, kada 
se desilo kod Veronike, ha ha.« Spovednik je grofici Elizabeti 
Frankopanski svetoval, naj takoj pošlje grešno Veroniko v od-
daljen samostan. Ljubosumna, neprijazna in neprivlačna grofi-
ca, lastnica dalmatinskih otokov, je iz maščevanja to z velikim 
veseljem storila. Veronika je tako postala redovnica pri karme-
ličankah. Poslala je sporočilo bratu Marku in očetu Deseniču, da 
se odpoveduje ljubezni in posvetnemu življenju. Ko je grof Fri-
derik izvedel, kje se nahaja izginula Veronika, se je v divjem diru 
pojavil na čelu jezdnega spremstva pred samostanskimi vrati. 
Prednica mu je razložila, da je sprejela Veroniko na ukaz pre-

svetle dobrotnice Elizabete, ki je v hišo Celjskih prinesla več po-
sestev ob Jadranskem morju, v Slavoniji, Krapini, polovico oto-
ka Krk in kar 200.000 goldinarjev za povrh. Zatem je zala Vero-
nika zagledala svojega ljubljenega in padla vsa tresoča pred 
njim na kolena. Grof jo je dvignil na konja ter divje odjezdil z 
njo proti njenemu domu na Desenice. 

Friderik je v letu 1422 od Marije Talničar pl., Stubenberške se-
stre zadnjega Ptujskega, kupil grad Heckenberg (Stopnik) v 
bližini ojstriške gospoščine. Ko se je Friderik vrnil domov, sta 
se z grofico hudo sporekla zaradi lepe Veronike. Friderik je 
zagovarjal svojo ljubezen in vpričo vseh izjavil, da ljubi samo 
Veroniko. Elizabeta mu je očitala nezvestobo in razuzdano 
življenje ter ga hudo žalila, kar je grofa Friderika tako razjezi-
lo, da je v svoji vinjeni jezi zasadil lovski nož v prsi svoje žene, 
grofice Elizabete Frankopanske. Svoje dejanje je priznal Ve-
roniki in ji naročil, naj se preobleče v kmečka oblačila in se 
skrije, da ne pride v roke preganjalcev, torej celjskega grofa 
Hermana. 

Nato je Friderik Veroniko posadil na konja ter v zavetju noči  z njo 

odjezdil proti skrivnostni dolini 
v Jurkloštru. Jurkloštrska kartu-
zija je imela v tem obdobju zelo 
močan vpliv na Celjske in širše. 
V letu 1415 so sklenili jurkloštr-
ski, žički, bistriški in pletarski 
prior medsebojno bratovsko 
zvezo vseh kartuzij na sloven-
skem ozemlju. Kartuzijanski 
samostan je bil v tem času po 
zaobljubi zavezan, da daje za-
vetje vsem, ki se zatečejo k 
njemu v nesrečah, nevarnos-
tih in stiskah. Samostan je imel 

v svojem grbu kar sedem bleščečih zvezd. Na ruševinah 
starega samostana ga je ustanovil štajerski vojvoda Baben-
beržan Leopold VI. že davnega leta 1209. Nesrečno za-
ljubljeni par se je zatekel v ta samostan, kjer ju je sprejel dobri 
prijatelj Friderika prior Arnold. Ta je nudil Veroniki varno za-
vetje v skritem delu samostana. 

Nesrečni grof Friderik, ki ga je hudo pekla vest zaradi umora 
svoje žene, je zajahal konja ter se podal na dvor nemškega 
cesarja in ogrskega kralja Sigismunda Luksemburškega in 
cesarice Barbare, Friderikove sestre, v Budim. Nepričakovan 
Friderikov obisk je silno razočaral cesarski dvor. Tam se je 
takrat mudil danski kraljevski par. Skesano je Friderik priznal 
svoj zločin, ker se je bal maščevanja mogočne rodbine Fran-
kopanov. Elizabetin brat Ivan Frankopan je celo zahteval njun 
dvoboj, da bi opral čast ene najstarejših hrvaških plemiških 
rodbin. Dolge tedne so trajala pogajanja, končno pa so Celjski 
dosegli spravo s Frankopani, ki so dobili zato precej celjskih 

Nemški cesar in ogrski kralj 
Sigismund Luksemburški, mož 
cesarice Barbare Celjske, in 
njun grb. 

Mihael Kokole 
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posesti. Le modruški knez Ivan Frankopan je zahteval Fri-
derikovo smrt. Končno je popustil, zahteval pa je, da se mora 
Friderik ll. javno opravičiti. Tej želji je Friderik ustregel in bil 
tako oproščen. Ob vrnitvi domov se je njegova romanca z Ve-
roniko leto pred poroko nadaljevala. 

Friderik II. se je odet v sijajna 
grofovska oblačila leta 1425 
na skrivaj poročil z Veroniko 
Deseniško, kljub temu da mu 
po plemiškem nazivu ni bila 
enakovredna. Na poroki je 
bila med družicami skrivo-
ma tudi sedemnajstletna 
Jadviga, hči poljske kraljice 
Ane Celjske, bližnje sorod-
nice Celjskih. Kraljica Ana 
je svojo mladost preživljala 
na celjskem gradu s Frideri-
kom in Barbaro. Veronika je 
v preprosti poročni obleki, 
vsa ozaljšana z majniškim 
travniškim cvetjem, stopi-
la pred okrašen oltar jur-
kloštrske cerkve, poln ma-
lih gorečih svečk. Svetloba 
barvnih oken je odsevala 

v njenih modrih očeh. Tu jo je pričakal srečni ženin grof Fri-
derik. Na steni so visele slike zavetnikov, med drugimi tudi 
podoba z mečem, ki varuje meniške skrivnosti. Skrivnostna je 
bila namreč tudi ta poroka. Po končanem poročnem obredu 
je menih zavzdihnil: »So zakoni moči, obstaja pa še močnejši 
zakon ljubezni, ki pa ga brani božja postava.« 

Friderik se je zbal očetove jeze zaradi poroke. Zaprosil je 
Benečane za zaščito, kar so mu junija 1425 odklonili. Očeta 
Hermana je Veronikina in Friderikova poroka tako razbesnela, 
da je dal sina zapreti. Pri tem mu je pomagal cesar Sigismund, 
ki je v Budimu ujel Friderika in ga izročil njegovemu očetu 
Hermanu. V veri, da ga pokori, je Herman dal okovati Frideri-
ka v železne vezi, ga z vozom odpeljati domov ter ga zapreti 
v stolpu gradu Ojstrica nad Taborom. Kasneje je bil pripeljan 
v celjski grad in izročen ječarju Joštu Soteškemu. Tam so ga 
prisilili, da je znova vrnil gradove, ki jih je imel v lasti. V juliju 
leta 1426 je Celjske doletela huda nesreča na koroškem gradu 
Kamen. S konja je nakresan padel in se ubil Friderikov brat 
Herman III. Friderik je močno žaloval in shiral, zato ga je oče 
Herman izpustil iz zapora in se pobotal z njim. Friderik je tako 
postal edini zakoniti dedič Celjskih.

V tem času je grof Herman dal zasledovati nesrečno Veroniko, 
ki se je spretno izmikala zasledovalcem, ker je imela podpo-
ro med prebivalstvom. V prvih dneh junija je Veronika rodila 
skoraj povsem slepega sina Janeza, kmalu zatem pa sta se Ve-
ronika in Friderik z njim preselila v obnovljen grad v Kočevju. 
Pozno poleti, pred napadom na Friderikov grad, je Veronika 
s sinom zapustila Kočevje. Tam ga je predala menihom v Jur-
kloštru, kjer je ostal vse življenje. Grad Fridrichstein v Kočev-
ju, ki si ga je Friderik zgradil, je dal Herman s smodnikom do 
tal porušiti. 

Veronika  je zavetje našla na gradu Wurberg pri gospodih 
Ptujskih, prejšnjih  lastnikih stopniškega gradu Heckenberg. 
Toda ko je prišla na skrivaj obiskat svojega očeta na smrtni 
postelji, so jo zasledovalci ujeli in leta 1428 pripeljali v Celje. 
Sodniki so na procesu v Celju pred rjovečo množico Veroniko 
obsodili čarovništva in zahtevali njeno smrt. Veronika naj bi 
začarala Friderika, ki je z nožem umoril svojo ženo Elizabeto 
Frankopansko. Veronika je sijajno branila svojo nedolžnost. 
Kot volkulja, ki brani svoje mladiče, je zatulila proti Hermanu 
in sodnikom: »Ljubim ga z vso strastjo, kot lahko ljubi le žen-
ska.« Tako so odmevale po celjskem trgu njene besede. 
Množica je večkrat  zarjovela, naj zažgejo čarovnico. Takrat 
pa je iz ozadja zašumelo, kot vihar je prihrumel jurkloštr-
ski menih, visok, koščen starec z belo brado. Odet v belo 
meniško kuto, kot bi prišel sam nadangel Mihael z ognjem 
in mečem. Vse je nenadoma potihnilo, ko je z očmi prebadal 
prestrašeno rajo. Postavil se je pred sodni zbor in grofa Her-
mana. Iz njegovih ust so zahrumele odločne besede: »Ti, grof 
Herman, ali veš, kje so tvoje meje? Res je tvoja moč neizmer-
na, vendar vedi, da je moč ljubezni in moč duha močnej-ša 
od zemeljske. Tudi sedem naših zvezd v grbu sije močneje od 
vaših treh celjskih, ki so že začele temneti. Ti dobro veš, da 
je Veronika nedolžna in ti je le napoti pri hlastanju po ogrski, 
poljski, bosanski kroni ter nemškem cesarstvu za kar si izbral 
Friderika in njegovega sina Ulrika.« Še proti večeru sta ob siju 
bakel rohnela drug proti drugemu. Vse to pa je tiho spremljal 
še en mogočnež, ki je bil v Konstanci skupaj s Celjskimi. Bil je 
Bernard, ki je bil prior že kar v štirih samostanih in zraven tudi 
v Konstanci ob Bodenskem jezeru. Takrat so obsodili heretika 
Jana Husa. Proti Bernardu je grof Herman večkrat srepo, a 
negotovo pogledal. 

Ob koncu procesa je Veronika oproščena vsake krivde. Na 
vrancu je ponosno odjezdila med celjsko rajo. Njena bela 
obleka je frfotala okrog nje in peket kopit je še odmeval v 
daljavi, ko je odhajala v zavetje gradu Ojstrica. Herman je še 
dolgo v noč besnel in rjovel kot ranjen lev. Strašansko je zače-
lo grmeti, strele so sekale in bliski so parali nebo. 

Ko se je Friderik vrnil iz tujine, sta z Veroniko uživala zakonsko 
srečo na Ojstriškem gradu nad Šentjurjem v objemu Krvavice 
in Planine. Sreča ni trajala dolgo. Kaj kmalu oče Herman II. 
prosi Friderika, da priskoči na pomoč zavezniku, bosanskemu 
kralju Tvartku. Njegova mati je bila Katarina, hči bosanskega 
kralja Štefana Tvartka,  katerega so ogrožali Benečani. V svoji 
hinavski zvijači pozdravlja stari grof Herman v pismu svojega 
sina in mlado grofico Veroniko. Friderik si je želel sprave, zato 
je ustregel očetovi želji. Težko se je od Veronike poslavljal. To-
lažil jo je, da se kmalu vrne iz boja. Veroniko je spreletaval srh 
ob misli, da bo ostala sama v gradu z ječami, kjer je bila ne-
kaj časa tudi zaprta ter z naokoli posejanimi mračnimi tisami, 
hčerami boginje maščevanja, bodikami, jerebikami strupenim 
volčinom ter gorskim resjem.

Nadaljevanje v naslednji številkiHerman II. 

Sigismund na koncilu s Celjskimi v 
Konstanci pri Bodenskem jezeru. Tu 
je bil na grmado obsojen Jan Hus. 

Na viteškem turnirju 
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* do 15 otrok brez pogostitve: 100,00 evrov (DDV vštet v ceno) 

* nad 15 do 20 otrok brez pogostitve: 135,00 evrov (DDV vštet v ceno) 
 

CENA VKLJUČUJE: 
- 2 uri tematske animacije ali 1,5 ure tematske animacije + 0,5 h pogostitve 

- 1 animator (nad 15 do 20 otrok 2 animatorja) 
- v primeru pogostitve, za katero poskrbite sami, vam pripravimo prostor v avli športne dvorane  

- v primeru podaljšanja rojstnega dne za 1 h se cena poveča za 30 % 
 
 Informacije: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749, 03 703 12 10

 

PRAZNUJ ROJSTNI DAN V ŠPORTNI DVORANI VRANSKO 

ABONMA 2016/2017

sobota, 11. februar 2017, ob 10.00

OBUTI MAČEK 
družinski mijauzikel za vse generacije

OTROŠKI ABONMA

Gledališka skupina O'Klapa

sobota, 18. februar 2017, ob 19.30

MACBETH
tragedija

GLEDALIŠKI ABONMA

Gledališče Zarja Celje

Prodaja vstopnic: www.mojekarte.si, 30 minut pred pričetkom predstave v KULTURNEM DOMU VRANSKO 

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com
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v januarju napovedujemo:
• torek, 7. in 21. februar 2017, ob 10. uri: Literarno druženje z oskrbovanci Našega doma 
• torek, 21. februar 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• petek, 24. 2.–17. 3. 2017, v času odprtosti knjižnice: Knjige menjajo lastnika – BUKvARNA

Vabljeni!

PREdAvANjE BREdE STELE SLOvENcI NA TRžAšKEM KRASU, MALONE 
PREzRT dEL NAšE zgOdOvINE

V soboto, 14. januarja 2017, se nam je v Občinski knjižnici Vransko predstavila popotnica 
Breda Stele, ki se je s tržaškim Krasom srečala po naključju, a jo je ta tako prevzel, da 
ga raziskuje že nekaj let. V predavanju smo izvedeli, da je frankovski kralj Karel Veliki 
z Rižansko listino 804. leta dovolil naselitev Slovanom na območju »zelene Istre« ter 
ob morju med Štivanom in Trstom. S to naselitvijo pa so Slovani prekinili strnjeno 
naseljenost romanskega prebivalstva, zaradi česar jih že več kot 13 stoletij odrivajo 
proč, v notranjost. Za stvar narodnega ponosa lahko štejemo, da so bili slovenski 
potapljači iz Kontovela tako cenjeni, da so sodelovali pri gradnji Sueškega prekopa. 
Predavateljica nam je postregla še s številnimi presenetljivimi podatki: leta 1607 je v 
Devinu živel duhovnik, ki se je naučil slovensko in napisal prvi italijansko-slovenski 
slovar; v letih 1756–1764 je Marija Terezija na Dunaj povabila tržaške prodajalke kruha 
oz. krušarice, da so dunajske peke naučile svoje obrti, tj. peke big; predstavljen je 
bil tudi edinstven slovenski način lova na tune, pojasnjeni domala neznani izrazi 
šavornant, peškadorka, okoličanska milica. To je le nekaj poudarkov zanimivega 
predavanja, ki je bilo izvedeno v upanju, da se bo zavest o pomenu Slovencev na 
tržaškem Krasu uveljavila in razširila. 

Zgodilo se je ...

knjižne novosti
Odrasli 
• Basara, S.: Vzpon in padec Parkinsonove … 
• Hunter, M.: Vražji vojvoda 
• Sharma R., S.: Družinska modrost 
• Vrhovnik, T.: Bemumast! 
• Quinn, J.: Vsega je kriva gospodična Bridgerton 
• Meissner, S.: Ognjeni šal 
• Krefeld K., M.: Pogrešan 
• Radman, M.: Onkraj naših bioloških meja 
• Parsons, P.: Periodni sistem 
• Seligman M., P.: Optimističen otrok 
• Gavez, G.: Premagani sovražnik 
• Brus, R.: Drevesa in grmi Jadrana 
• Munc, M.: Nemoč nasilja 
• Vovk, L.: Koraki do odlične pisne komunikacije 
• Renčelj, S.: Izdelovanje klobas, salam … 
• Quirini B., C.: Fermentiranje in najboljši shranki 
• Mallery, S.: Poljubi so najboljše zdravilo 
• Scurati, A.: Nezvesti oče 
• Kezele, A. P.: Sedem čaker … 
• Goledzinowska, A.: Rešena iz pekla 
• Murakami, H.: Brezbarvni Tsuruku Tazaki in … 
• Zlobec, B. T.: Ustvarjalne dogodivščine 
• Mušič, J.: Oton Župančič – ljudski umetnik 

Mladina 
• Kecir L., E.: Zemlja 
• Kecir L., E.: Živali 
• Roald, Dahl: Collection 
• Barder, G.: Božični večer 
• Kalkipsakis, T.: Duh iz omare 
• Rowling, J. K.: Harry Potter and the Philosophers 

Stone 
• Rippin, S.: Brina Brihta detektivka 
• Suhodolčan, P.: Peter Nos in debela pamet 
• Almond, D.: Deček, ki je plaval s piranhami 
• Van Tol, A.: Viralni posnetek 
• Sečkar, G.: Čisto poseben otroški svet 
• Toft, B.: Popolni vodnik po svetu živali 
• Muck, D.: Čudežna bolha Megi in kobila Rika 
• Star, D.: Melovke 1., 2., 3. in 4. del 
• Overdek, L.: Matematika za lahko noč 
• Štefan, A.: Sadje z naše ladje 
• Alter, A.: Skrivnostno in čudovito vesolje 
• Valentine, M.: Mama, kdo sem jaz? 
• Nostlinger, C.: Dobri zmaj in hudobni zmaj 
• Grun, A.: Legenda o svetem Miklavžu 
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. JANUAR 2017           Številka 63/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

OBVESTILA 
 
1. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Sklepa o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko - zemljišče parc. št. 626/1, k. o. 
Prekopa 

2. JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za 
predstavnika ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec 

 

O B V E S T I L A 

1. Obvestilo o javni obravnavi predloga Sklepa o tehničnem 
popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Vransko - zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa 

Od 6. 1. 2017 do 6. 2. 2017 poteka 30-dnevna javna obravnava 
predloga Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, 
k. o. Prekopa, ki ga je občinski svet v prvem branju sprejel na 
15. redni seji dne 13. 12. 2016. 

Predlog sklepa je v času javne obravnave na vpogled v sejni 
sobi Občine Vransko, Vransko 59, v poslovnem času občinske 
uprave ter na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si na 
spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-
razpisi-narocila-in-objave/  

Vabimo vas, da v času javne obravnave pripombe oz. predloge 
na predlog sklepa posredujete na enega od naslednjih načinov: 

- osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine 
Vransko; 

- po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z 
navedbo zadeve »Sklep o tehničnem popravku OPN«, 

- po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 
Vransko. 

 
Številka: 3500-01/2016                             Župan Občine Vransko 
Vransko, 6. 1. 2017                                   Franc Sušnik l. r. 
 

 

 

 

2. Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika 
ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja poziva zainteresirano javnost k predlaganju kandidatov 
za predstavnika ustanoviteljev v svet zavoda II. OŠ Žalec.  

Predloge posredujte do ponedeljka, 6. 2. 2017, na elektronski 
naslov obcina.vransko@vransko.si ali po pošti na naslov Občina 
Vransko, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko. 

Pisni predlogi morajo vsebovati ime in priimek, naslov, 
telefonsko številko ali elektronski naslov kandidata ter njegovo 
izjavo, da soglaša s kandidaturo. 

Obrazec predloga in soglasja kandidata je na voljo na spletni 
strani Občine Vransko www.vransko.si na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/ 

Članom sveta zavoda II. OŠ Žalec se dne 6. 3. 2017 izteče 
štiriletni mandat. Svet zavoda sestavlja enajst članov, od tega 
trije predstavniki ustanoviteljev (občin Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko in Žalec), pet predstavnikov zaposlenih 
v javnem zavodu in trije predstavniki staršev.  

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo njihovi občinski sveti. 
Občina Žalec imenuje enega predstavnika, dva predstavnika pa 
imenujejo preostali ustanovitelji po dogovorjenem ključu. 
Skladno z dogovorom na 11. sestanku županov občin Spodnje 
Savinjske doline z dne 27. 2. 2013 svoje predstavnike v svet 
zavoda II. OŠ Žalec v mandatnem obdobju 2017-2021 imenujeta 
Občina Prebold in Občina Vransko. 

Številka:012-01/2017-08                     Predsednica KMVIP 
Vransko, 10. 1. 2017                           Ksenija Rovan Krivec l. r. 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 

POJAV PTIČJE GRIPE 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 
izdala odločbo glede ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja 
aviarne influence (ptičje gripe). 

Odločbo, ki velja do preklica, lahko preberete na spletni strani 
Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi 
http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-
in-objave/, več o aviarni influenci pa na spletni strani Uprave RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na spletni 
povezavi 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/132
8/5971/ 
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s pomočjo lego kock do stripa – tehniŠki dan v 3. a-raZredu
V petek, 9. 12. 2016, smo imeli tehniški dan. Na ta dan smo se 
pričeli pripravljati že v četrtek, saj smo takrat spoznali zgodbo 
Andreja Rozmana Roze z naslovom Novoletni kužek. Zgodbo 
smo prebrali, se o njej pogovarjali in jo poskusili obnoviti v 10 
do 15 povedih. 

Neji Karničnik je to odlično uspelo. Napisala je takole: Zgodba 
govori o kužku Mufiju, ki se je sprehajal med množico ljudi ves 
lačen in premražen. Ko je hodil med nogami ljudi, si je želel, da 
bi ga kdo vzel k sebi na toplo. Ko mu je petarda počila za rep-
kom, je tekel, kolikor je mogel. Tekel je skozi prva in nato skozi 
druga vrata in se skril za škatle. Nenadoma je slišal otroke, ki so 
klicali dedka Mraza. V dvorani le en deček ni klical dedka Mraza. 
Dedek Mraz je vsem razdelil darila. Na koncu je na odru osta-
lo le še eno darilo. Dedek Mraz je zelo star, zato je zaklical in 
vprašal otroke, kdo si je zaželel kužka. Oskar je stekel na oder. 

Mufi se je zelo razveselil Oskarja in toplega stanovanja. 

V petek pa smo imeli lego dan, na katerem se nam je pridružil 
gospod Miha Miklavc, ki je prinesel računalnike in lego kom-
plete. gašper Matko je o dnevu napisal: Danes sem se imel 
lepo. Najprej nam je gospa še enkrat prebrala zgodbo, potem 
smo šli sestavljat. Iz lego kock smo sestavljali zgodbo Novoletni 
kuža. Sledila je malica v jedilnici. Po malici smo šli nazaj v razred 
in nadaljevali. Ko smo bili vsi gotovi, smo predstavili zgodbo. 
Po predstavitvah smo na računalnikih s pomočjo računalniške-
ga programa Lego Story Visualizer delali strip. Ob koncu smo 
morali predstaviti svoja občutja. 

Rok Remic je o dnevu zapisal:  Danes smo imeli lego dan. Naj-
prej smo pogledali nalogo, nato smo nekaj zapisali v zvezke in 
se dogovorili, kako bomo delali. Začeli smo delati v skupinah. 
Sestavljali smo z lego kockami in predstavljali svoje zgodbe. Ko 
smo imeli zgodbe sestavljene, smo jih predstavili našim sošol-
cem. Naša zgodba mi je bila všeč. Izbrati smo si morali tudi ime 
skupine. Moji skupini je bilo ime Novoletna smreka. Nato smo 
morali na računalnikih s pomočjo programa Lego Story Visua-
lizer oblikovati strip. Jaz sem naredil začetek stripa, ki vključu-
je pokanje raket in prestrašenega kužka. Najbolj mi je bila všeč 
naša predstavitev. Ob koncu dneva so bili vsi učenci nasmeja-
ni in zadovoljni. Vsem je bil dan všeč, saj so spoznali, da lahko 
zgodbe predstavljajo tudi z lego kockami. S pomočjo IKT-teh-
nologije pa lahko na enostaven način oblikujejo stripe in zgod-
bo spremenijo v novo zanimivo obliko. 

zahvaljujemo se Mihu Miklavcu, ki nam je s kockami, pro-
gramom Lego Story visualizer popestril in pričaral lep dan.

OBISk aVTOCESTNE BaZE Na VraNSkEM
Letošnje šolsko leto si v vrtcu Vransko prizadevamo za še bolj 
aktivno sodelovanje z okoljem in tudi s starši. 

Tako smo v torek, 6. 12. 2016, obiskali Avtocestno vzdrževalno 
bazo na Vranskem, kjer nas je prijazno sprejel oče deklice naše-
ga oddelka. 

Pot do Čepelj, kjer je sedež baze, je bila za nas kar precejšen 
zalogaj. V bazi smo si ogledali nadzorni center, v katerem s 
pomočjo monitorjev nadzirajo promet na avtocesti. Gospoda 
Uroš in Sandi sta nam pokazala posnetke nesreč na avtocesti in 
posebnosti, ki jih morajo ves čas budno spremljati. 

Ogledali smo si tudi dežurno gasilsko enoto, ki posreduje ob 
morebitnih nesrečah na avtocesti. Pobliže smo lahko pokukali 
v gasilsko vozilo ter ugotavljali, katere pripomočke, orodja in 
opremo uporabljajo pri svojem delu. 

Med ogledom baze smo opazili vozila s plugi ter velikanski kup 
soli. Ugotovili smo, da je pred vrati zima ter da vzdrževalci na 
bazi snežne pluge in sol potrebujejo za zagotavljanje varnosti 
na cesti nas vseh. Hvala vsem, ki so nam ta dan naredili poseben 
in nas nekaj novega naučili. 

Otroci oddelka 4-5 s Simono in Matejo
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vrtčevski otroci na obisku v Šoli
V sredo, 30. 11. 2016, smo prvošolci na obisk povabili otroke iz 
vrtca, ki bodo naslednje leto prestopili šolski prag. Pokazali smo 
jim, da šola ni nič strašnega in da lahko pri pouku sodelujejo že 
sedaj. Preko zgodbe smo spoznali grafomotorične vzorčke, ki 
so jih otroci vadili na različne načine: prerisovali z okenske šipe, 
risali v zdrob, vlekli po odebeljenih črtah, sestavljali z drobnim 
materialom, izdelovali iz slanega testa.  Poleg tega so trenirali 
spretne prstke še z različnimi vajami: zatikanjem ščipalk, nati-
kanjem kroglic, presipanjem, gnetenjem, pincetami. Kot bi mi-
gnil, so ob koncu vse skupaj pospravili, prvošolci pa so otrokom 
zadali še domačo nalogo, ki so jo seveda izvrstno opravili. Čes-
titke otrokom iz vrtca za sodelovanje in prvošolcem, da so jih 
prijazno sprejeli k pouku. Vabljeni še kdaj!

igre v vrtcu
Igra je osnovna in najpomembnejša dejavnost otrok v 
predšolskem obdobju. Preko  igre otroci razvijajo socialne 
veščine, govor, gibalne spretnosti in fino motoriko in še bi lah-
ko naštevali. Ne nazadnje jim igra predstavlja svet domišljije. 
V igri uživajo in se zabavajo. Za igro potrebujemo igrače, kar 
pa so lahko tudi predmeti iz okolja, odpadni material, različne 
snovi (moka, mivka, testo …) ali pa kar predmeti iz vsakdanje-
ga življenja. V naši skupini smo jesenske dopoldneve popestrili 
z vsem naštetim in še marsičim. Veliko interesa je tako poželo 
tudi luščenje fižola, ki so nam ga starši dveh varovancev pripel-
jali v vrtec. Dejavnost, ki odraslim predstavlja delo, je za otroke 
zanimiva in drugačna igra ter svojevrstna izkušnja, ki krepi fino 
motoriko. Da smo v igri res uživali, se prepričajte na fotografi-
jah.

Oddelek  3-4  z  Nado Kolar in Barbiko Skok

prvoŠolci v vrtcu oblekli rokavičko in pojedli Štručko
Prvošolci Osnovne šole Vransko-Tabor smo bili v prazničnem 
decembru vabljeni na ogled predstave v vrtec Vransko. Pred-
stavo so izvedle vzgojiteljice Nuša, Mateja in Polona, in sicer s 
pomočjo senčnih lutk. Odigrale so kar dve predstavi: ROKAVIČ-
KA, ki govori o izgubljeni rokavici, v kateri so zavetje našle go-
zdne živali, in ŠTRUČKA, ki je ubežala pred vsemi lačnimi usti, le 
lisica jo je pretentala in pojedla. 

Predstava je bila učencem zelo zanimiva. Bili so hvaležni in ve-
seli, da so si jo lahko ogledali. 

Hvala vzgojiteljicam za povabilo. Z veseljem pridemo še kdaj!

učenci 3. a smo pekli …, gibanico smo spekli
V petek, 16. 12. 2016, so se učenci 3. a 
preizkusili v branju z razumevanjem. 
Učenci so dobili recept za pripravo 
prekmurske gibanice. Vsaka skupi-
na je samostojno pripravila svoj 
del gibanice. Za uspešno opravlje-
no delo so morali recepte dobro 
prebrati, natančno odmeriti vse 
sestavine in upoštevati postopek 
priprave jedi. Med delom so učenci 
potrebovali zelo malo pomoči, iz-
kazali so se kot spretni in natančni 
kuharji, kar so dokazali s končnim 
izdelkom – s pekačem prekmurske 
gibanice. Gibanica je bila okusna, 
učenci pa ob koncu prav ponosni 
na svoje delo in zadovoljni s svojimi 

dosežki. O samem delu so sestavili spodnje zapise. 

V petek, 16. 12. 2016, smo šli tretješolci v gospodinjsko učilnico. Tam 
smo se razdelili v pare oziroma v skupine po tri. Vsaka skupina je 
naredila del prekmurske gibanice. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem 
dala sladkor v lonček in ga dodala nadevu. Vse nadeve smo zložili 
skupaj in dali gibanico v pečico. 

Klavdija Mali 

Danes sem prišel zjutraj v varstvo, iz varstva smo šli v svoje učil-
nice. Razredničarka je hitro prišla. Skupaj smo šli v gospodinj-
sko učilnico, kjer smo sami prebrali recept in po receptu začeli 
delati. Razdeljeni smo bili v šest skupin. Vsaka skupina je pri-
pravila enega izmed nadevov gibanice, ki smo jo zložili skupaj 
in spekli. 

Gal Slapnik 
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Danes smo prvi dve šolski uri bili v gospodinjski učilnici. S sabo 
smo vzeli predpasnike, peresnico in zvezek. Najprej smo pre-
brali recept in odgovarjali na vprašanja. Vsaka skupina je delala 
svoj del gibanice. Eni so naredili testo, drugi pa smo delali na-
deve. Ko smo naredili vse, smo vse tako, kot je pisalo na recep-
tu, zložili v pekač. Zloženo gibanico smo dali v pečico, kjer se je 
pekla eno uro. Gibanica je bila okusna in nam je dobro teknila. 

Saša Musi 

Zjutraj sem prišla v šolo. Odšla sem v razred. Učiteljica nam je 
povedala, da bomo naredili prekmursko gibanico. Odšli smo v 
gospodinjsko učilnico. Tam smo se razdelili v skupine. V skupini 
sem bila skupaj s Špelo in Sašo. Dobile smo recept, ga prebrale 
in odgovorile na vprašanja. Nato smo se lotile kuhanja. Z delom 
smo bile hitro gotove. Ko so vse skupine končale, smo gibanico 

zložili skupaj in jo dali v pečico. Po eni uri se je spekla. V razredu 
smo jo pojedli. 

Ajda Bogataj

pod medvedovim deŽnikom
V novembru smo se v oddelku 5-6 kar nekajkrat skrili »pod med-
vedov dežnik«.  Slikanico priznane slovenske avtorice Svetlane 
Makarovič z naslovom Pod medvedovim dežnikom so otroci 
doživeli na različne načine: pripravili so dramatizacijo, izdelali 
sceno, si naredili rekvizite, spremljali pravljico z glasbili, naredili 
so si tudi senčne lutke in slikanico zaigrali še mlajšim  otrokom v 
senčnem gledališču, izdelali lepljenko, preštevali živali, plesali, 
razmišljali ... Otroci so pridobili na samozavesti, ustvarjalnosti, 
bogatili besedni zaklad, se poistovetili z vlogami, skratka uživa-
li. 

Oddelek 5-6 let z Branko in Lauro

predpraZnično druŽenje malčkov
Na prijeten decembrski večer smo se malčki vrtca Vransko sku-
paj s starši z lučkami odpravili skozi trg Vransko. Otroci so sebi 
in staršem dokazali, da zmorejo pot od kulturnega doma do vrt-
ca. To pot smo v dopoldanskem času velikokrat prehodili in v 
njej uživali, pot v temi in z lučkami pa je imela še prav poseben 
čar. V vrtcu smo se pogreli s čajem in se okrepčali s piškoti, ki 
smo jih za druženje pripravili kar sami v vrtcu. 

Na prvem roditeljskem sestanku so starši izrazili željo, da bi radi 
videli posnetke otrok in dogajanja v dopoldanskem času. Zato 
smo vzgojiteljice vse od septembra redno snemale različne pri-
gode naših malih igralcev, ki smo si jih vsi skupaj ogledali v krat-
kem filmčku. Veliko nasmejanih obrazov in bleščečih oči je bilo 
moč videti ob gledanju filma. 

Za konec in ob slovesu pa so bili starši skupaj z otroki povabljeni 
k ogledu razstave vseh igrač, ki jih pri igri uporabljamo v jasličnih 
oddelkih. To niso igrače, ki bi se jih dalo kupiti v trgovini, ampak 
so vse narejene iz odpadnega ali naravnega materiala, katere-
ga uporaba je tudi prednostna naloga celotnega vrtca. Igrače 
bodo na razstavi dlje časa in si jih bodo lahko ogledali tudi starši 
in otroci drugih oddelkov vrtca. Mogoče pa kdo dobi idejo za 

darilo ob novem letu ali rojstnem dnevu, ne da bi bilo potrebno 
iti v trgovino.

Romana, Matejka in Brigita

boŽični piŠkoti
Ko pridejo prazniki, povsod po dobrotah zadiši, 
tudi mi smo gnetli in super piškote spekli. 
Hvala čistilkam, Anji in šolski kuhinji, 
da naša šola po tej peki še stoji. 
Kuhajte in pecite še vi! 
Kuharsko-vrtnarski krožek vam srečno novo leto želi, 
vse dobro v srcih in na mizi.
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medexov natečaj
V vzgojo otrok današnjega časa je premišljeno vtkana tudi 
okoljska vzgoja. V vrtcu poteka mnogo aktivnosti s področja 
ekologije. V eno takih dejavnosti je bila vključena tudi skupina 
otrok, starih 2-3 leta, ki je v decembru sodelovala na Medexo-
vem natečaju, pri katerem so imeli otroci možnost okrasiti 
ekosmreko. Naši malčki so iz čebeljega voska poljubno izrezali 
okraske ter jih obesili na smreko. Otrokom je bila smreka zelo 
všeč, saj je bila lepa in popolnoma ekološko neoporečna (papir, 

vosek).  Drugi del natečaja je vseboval predloge za trajnostni 
razvoj oz. ekoideje za naše okolje. Pobuda, ki smo jo podali, 
je bila, da bi se znova v večji meri uvedle povratne steklenice. 
S takšnimi natečaji, pogovori in razmišljanji krepimo otrokom 
ekološko zavest, kar se nam bo nekoč v prihodnosti zagotovo 
obrestovalo. 

Vzgojiteljica Anuška Križnik

spoZnavanje citer
V prazničnem decembru smo malčki vrtca Vransko poslušali raz-
lično glasbo in nanjo tudi plesali in se veselili. Velikokrat smo pred 
počitkom poslušali igranje citer na zgoščenki, kjer igra Slovenski 
citrarski kvartet. Ker smo izvedeli, da naša Maja, ki je trenutno na 
porodniškem dopustu, zna igrati nanje, smo jo povabili medse. 
Vabilu se je prijazno odzvala in zato smo ji zelo hvaležni. Preden 
smo zaslišali prvi zvok citer v živo, so nas zanimale note, ki smo jih 
listali tako hitro, da nobena pesmica ni bila do konca odigrana. Prvo 
navdušenje smo pomirili in se usedli na blazine ter poslušali različne 
otroške ljudske pesmi, ki jih poznamo. Citre in strune smo spoznali 
z vsemi čutili: s sluhom, tipom, z vonjem in vidom. Le malo je man-
jkalo, da ga nekateri niso tudi z okusom. S spoznavanjem citer smo 
postavili osnove pozitivnega odnosa do slovenske kulturne ded-
iščine, na katero moramo biti ponosni.

Otroci jasličnih oddelkov z vzgojiteljicami

veseli december v Šolski knjiŽnici
Letos je šolska knjižnica pripravila več dogodkov za veseli decem-
ber. 

Učenci od 3. do 5. razreda  so uživali ob zgodbici vesel božič,  mišek 
Matiček, o njej razmišljali, zadnji del ure pa so izdelovali voščilnice 
za svoje domače. 
Tudi otroci iz vrtca so prisluhnili tej zgodbici. Razmišljali so, kaj bi la-
hko podarili svojim staršem. Ugotovili smo, da je najboljši objem, ki 
je brezplačen in toplo ogreje v teh zimskih dneh. Hkrati z objemom 

pa so domov odnesli tudi recept za slastne orehove piškotke, ki so 
jih lahko skupaj s starši spekli med prazniki. 

Prvi razred je obiskal Občinsko knjižnico na vranskem, kjer jim 
je prijazna knjižničarka valerija jerman predstavila delovan-
je splošne knjižnice, učenci pa so jo lahko primerjali s šolsko 
knjižnico. Za posladek so uživali ob pravljici Raček in knjiga, kjer 
mali raček spozna, kako se knjige »požirajo«. Nazadnje so dobili 
zanimivo darilce – vrečko za knjige z logotipom Splošne knjižnice 
Žalec. Učenci so bili pisanih vrečk zelo veseli. 

Članice knjižničarskega krožka Knjigožer Taja, Nika H. g., Anika, 
Lucija, Nataša in Eva iz 5. a in  Nika g., Evelina in valentina iz 5. b ter 
Lucija Klemen iz 7. b so zaigrale učencem 1., 3. in 4. razreda igrico 
Ali bo Božiček prišel? Igrico si je zamislila Lucija, tako so večinoma 
vadile pod njenim vodstvom. Govori pa o tem, kako so živali od 
Božička prejele pismo, v katerem je razočaran, ker niso  lepo delali 
z naravo in ker niso prijatelji. Zato jih tudi ne bo obdaril, če se ne 
poboljšajo. Vsi se želijo spremeniti, razen lisice in volka, ki mu je na 
koncu žal, da je poslušal lisico.

Knjižničarka Marija Završnik

doŽivljajska pedagogika
Na področju metod in načinov učenja predšolskih otrok imamo 
vzgojitelji veliko možnosti ustvarjati inovativna učna okolja. Ena 
teh inovativnih oblik je doživljajska pedagogika, ki je pomem-
ben del učenja predšolskih otrok. Otroci se preko izkušenj, lepih 
doživetij in spoznanj oblikujejo v osebnosti, pridobivajo mno-
ga znanja, ki jih trajno pomnijo in uporabijo. Doživljajsko peda-
gogiko izvajamo v naravi, za kar imamo na Vranskem zelo do-
bre pogoje (travniki, obrežja, potoki, gozdovi, pešpoti). S sku-
pino otrok, starih 2-3 leta, se velikokrat odpravimo v naravo, kjer 
slikamo, telovadimo, beremo knjige, plešemo, poslušamo glasbo, 
se igramo matematično-logične igrice, gradimo, se igramo ustvar-
jalne igre in še veliko drugega. Trenutno smo najbolj veseli snega, ki 
je igre v naravi še bolj popestril. 

Vzgojiteljica Anuška Križnik
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silvestrski pohod
Že nekaj let zapored Planinsko društvo Vransko zadnji dan v letu organizira pohod po okoliških hribih. Tokrat se je zbralo kar 46 
pohodnikov. S kombijem smo se odpeljali do prelaza Lipa. Do Svetega Jošta smo se dodobra ogreli. Pot smo nadaljevali preko 
Paglavcev do križa, kjer smo nazdravili novemu letu in se nato še sprehodili do planinske koče na Čreti. V koči so nas oskrbniki 
prijazno sprejeli in nam postregli z enolončnico, ki jo je za vse pohodnike darovalo društvo.

Mateja Remic

novoletni iZlet dutŽo vransko
Ker smo bili člani Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje 
v  letu 2016 kar se da dejavni, smo se odločili za malo drugačen 
»končni«  izlet. 

Vreme nam je bilo 20. decembra naklonjeno kljub mrazu, ki pa v 
tem času seveda mora biti. 

Z avtobusom smo se zgodaj popoldne odpravili proti Ljublja-
ni. Najprej smo obiskali razstavo »HIŠA V KMEČKI HIŠI«, ki jo je 
odprlo KUD JaReM iz Zbilja. Člani društva so nas toplo sprejeli 
in nam najprej razložili, kaj hiša predstavlja. Gre namreč za roj-
stno hišo našega skladatelja in gornika Jakoba Aljaža, ki je lepo 
obnovljena in nudi na ogled vrsto starega pohištva in opreme 
iz časa naših prednikov, čudovite poslikave, vezenine in razne 
manjše predmete.  Ogledali smo si tudi kratko biografijo Jakoba 
Aljaža, prav tako pa je bila zanimiva tudi razstava likovnih del 
okoliških likovnih samorastnikov. Razstavo smo zapustili polni 
vtisov in krenili proti centru Ljubljane, kjer nas je po kratkem 
večernem sprehodu med novoletnimi stojnicami ob Ljubljani-
ci že čakala ladjica. Vkrcali smo se, si ogledali našo čudovito 
okrašeno prestolnico še iz žabje perspektive in izvedeli marsikaj 
zanimivega o življenju ob reki v naši prestolnici. 

Rahlo utrujeni smo se pozno zvečer odpravili proti domu in se že 
veselili novih dogodivščin. 

Za DUTŽO Polona Ferkov

Bonifacij in Marija, dva prav posebna lika, ki sta 
zaznamovala kultno nadaljevanko Ena žlahtna 

štorija, se nam  predstavljata v gledališki predstavi 
Iskrena spoved.

Dva priznana izvrstna dramska igralca, Maja 
Blagovič in Milan Vodopivec, sta pripravila 

gledališko predstavo Iskrena spoved, s katero 
nas bosta popeljala v njuno skupno življensko 

zgodbo, ki se navezuje na že omenjeno uspešnico. 
Vsekakor  zanimivo srečanje z legendama malih 

ekranov v živo na našem odru.

Scenarij: Milan Vodopivec

Režija: Vladimir Jurc

ISKRENA SPOvEd
Kulturni dom vransko 

 petek, 31. marec 2017, ob 19.30
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pd vransko na iZletu v neZnano
Zbrali smo se na avtobusni postaji na 
Vranskem. Vsem 41 pohodnikom je bila 
skupna misel: "V katero smer se bomo 
odpravili?  Kam nas bo vodnik Andrej pel-
jal tokrat?"

Z avtobusom smo se odpeljali do gradu 
Tuštanj pri Moravčah, nato pa se skozi 
gozd povzpeli do cerkve sv. Miklavža. Po 
krajšem postanku smo se spustili navzdol 
do Moravške koče Ušte, kjer smo se ob 
dobri hrani in pijači malo podružili in 
uživali ob prečudovitem razgledu. Po ob-
veznem skupinskem fotografiranju smo 
prijetno utrujeni zagrizli še v zadnji kos 
poti proti Moravčam, kjer nas je že čakal 
avtobus.

Mateja Remic

medgeneracijsko sodelovanje na vranskem
V Društvu univerza za tretje življenjsko 
obdobje Vransko smo se tudi v letu 2016 
odločili prenesti nekaj svojega znanja na 
mlajše generacije. 

V dogovoru z ravnateljico OŠ Vransko, 
gospo Majdo Pikl, smo organizirali tečaj 
vezenja na šoli, kamor bodo prihajale 
mentorice enkrat tedensko. Ko bodo 
učenci obvladali osnove vezenja, bodo 
dobili majice, kamor bodo lahko izvezli 
motive po lastni izbiri. Ukaželjni učenci  
bodo tako kaj kmalu lahko nosili lasten 
izdelek, ki morda res ne bo vrhunsko 
izdelan, zanje pa bo verjetno toliko bolj 
pomemben, saj bodo s tem pokazali, da 
se znajo naučiti spet nekaj novega.

Za DUTŽO VRANSKO Polona Ferkov

občni Zbor pgd prekopa-čeplje-stopnik
V soboto, 14. 1. 2017, smo imeli gasilci prostovoljnega gasilske-
ga društva Prekopa-Čeplje-Stopnik 110. redni letni občni zbor. 
Udeleženih nas je bilo 33 članic in članov. 

Kot gostje so se zbora udeležili: 
• župan Občine Vransko Franc Sušnik 
• delegat GZ Žalec Aljoša Ramšak 
• poveljnik GPO Vransko Vlado Reberšek 

• delegati sosednjih društev PGD Vransko, PGD Ločica, PGD  
Tešova in PGD Kapla - Pondor. 

Na občnem zboru smo podelili  značke  za dolgoletno aktivno 
delo v  gasilski organizaciji. Podeljena so bila tudi priznanja GZ 
Žalec.  

Priznanja GZ Žalec III. stopnje so prejeli: Karel Farčnik st., Simon 
Dolar, Blaž Brdnik in Dejan Farčnik. 

Priznanja GZ Žalec II. stopnje pa so prejeli:  Andrej Blatnik, Štef-
ka Ocvirk in Marija Jug.  

Občni zbor smo zaključili ob prijetnem druženju. 

Upravni odbor PGD
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obisk svetega miklavŽa
Kot vsako leto je tudi letos sveti Miklavž v spremstvu svo-
jih zvestih pomočnikov, angelov in parkljev na Vranskem 
obiskal ostarele in otroke. 

Najprej je obiskal in z darili razveselil ostarele v Zavodu 
svetega Rafaela, kjer so pokramljali in molili. Stanovalci 
so svetemu Miklavžu obljubili, da mu bodo za prihodnje 
leto napisali kakšno lepo pismo in ga veseli spet priča-
kovali v svoji sredi ter da naj nikar ne zamuja z obiskom 
pri njih. 

Od tam je pot nadaljeval v farno cerkev svetega Mi-
haela, kjer ga je nestrpno pričakovala množica otrok s 
svojimi starši. Otroci so mu narisali veliko risb, napisali 
pesmi ter zgodbice. Sveti Miklavž  je z veseljem prebral 
vso njihovo pošto. Najbolj pogumni so mu zapeli pes-
mice in sami ali skupaj z njim zmolili kakšno molitvico. Ko 
jim je sveti Miklavž razdelil vsa darila, jim je obljubil, da 
jih prihodnje leto spet obišče, ter jih povabil, naj v tako 
velikem številu skupaj s svojimi starši pridejo tudi k ne-
deljski sveti maši. 

Nataša Juhart

trikraljevska akcija v merinci
Po svetu je še mnogo lačnih otrok. S to mislijo so se Lara, Gašper 
in Tjan priključili trikraljevski akciji in se sončnega četrtka  poda-
li po Merinci zbirat prostovoljne prispevke. Po vasi so jih lepo 
sprejeli in dokazali, da se jih stiska otrok, pa čeprav le-ti živijo v 
daljni Afriki, dotakne. Hvala vsem za darove, naši misijonarji jih 
bodo zelo veseli.

koledovanje v Župniji vransko
"Česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo!"

Prisrčno vsi pozdravljeni, 
mi radi bi vam voščili, 

za praznike veselje, mir 
in v novem letu sreče vir ... 

  

V času božično-novoletnih praznikov si je skoraj štirideset  
otrok iz vse župnije na glavo dalo krono, se ogrnilo s škrla-
tnim plaščem, v roke vzelo kadilnico, zvezdo repatico in 
skrinjico ter pogumno odšlo razglašat veselo oznanilo, da se 
je rodil Odrešenik sveta. Vonj kadila je objel naše domove, 
saj so nas obiskali  koledniki, ki so posnemali tri kralje, nam 
prinašali koledniški blagoslov ter nam voščili mir in dobro v 
novem letu. 

Ob tej priložnosti so zbirali prostovoljne prispevke za slo-
venske misijonarje na Madagaskarju, v Zambiji, Malavi, na 
Salomonovih otokih, v Ukrajini, Ugandi, Burundiju in Albani-
ji. Sredstva, ki se bodo letos zbrala v trikraljevski akciji po 
vsej Sloveniji, bodo v pomoč pri gradnji hiš, šolskih prosto-
rov, socialnih centrov, za nakup zdravil, različne opreme itd. 
(več si lahko preberete na  http://www.missio.si/). 

Hvala vam, dragi otroci, ker ste svoj prosti čas darovali za 
otroke po svetu, ki jih nikoli ne boste srečali. Hvala vam, do-
bri ljudje, ker ste z veseljem sprejeli kolednike in darovali. 
(misijonar Jože Adamič) 

Vranski koledniki so obiskali tudi dom starejših sv. Rafaela. 
Starejši so jih z veseljem sprejeli. Na obrazu marsikaterega 
je bilo opaziti tudi solze, solze sreče in veselja, in želje, da se 
naslednje leto zopet srečajo.
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OPOzORILO LASTNIKOM PSOv
Zaradi vse pogostejših pritožb staršev otrok, sprehajalcev, tekačev, kolesarjev, motoristov in drugih 
občanov lastnike psov opozarjamo, da SE LAHKO PES NA JAVNIH CESTAH IN JAVNIH POVRŠINAH GIBA 
LE V SPREMSTVU ČLOVEKA. Pes mora biti na povodcu, nevarni psi (tisti, ki so že kdaj ugriznili, in tisti, ki 
kažejo napadalno vedenje do človeka) pa morajo imeti tudi nagobčnik. 

Prosto gibanje psa na javnih cestah in javnih površinah pomeni prekršek, za katerega se lastniku izreče 
globa, v primeru ugriza pa je lastnik tudi odškodninsko odgovoren. 

Prijavo lahko podate na tel. št. 051 311 880 (dežurna redarska služba). 

Občina Vransko

PRIČETEK dELOvANjA ENOTE 
dNEvNEgA cENTRA zA OTROKE IN 

MLAdOSTNIKE POdMORNIcA
Obveščamo vas, da bo z začetkom leta 2017 na področju 
Občine Vransko pod okriljem Centra za socialno delo Žalec 
pričela delovati socialno-pedagoška pomoč, v okviru 
Dnevnega centra za otroke in mladostnike Podmornica, 
ter laična pomoč družinam in posameznikom na terenu. 

Program laične pomoči družinam in posamezniku ter 
socialno-pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom 
na terenu se bo izvajal z dvema izvajalcema javnih del. 

Socialno-pedagoška pomoč na terenu se bo izvajala med 
šolskim letom vsak ponedeljek od 11.00 do 19.00 ure, v 
času šolskih počitnic pa vsak četrtek od 8.00 do 16.00 
ure. Z izvajanjem programa pričnemo v ponedeljek,  9. 
januarja 2017. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. številki 
CSD Žalec (03) 713 12 50, mobi. št. enot dc Podmornica 
030-720-810 ali po elektronski pošti gpcsd.zalec@gov.si., 
enote.dcpodmornica@gmail.com. 

Špela Jovan, univ. dipl. soc. del. 
Strokovna vodja programa

Helena Bezjak Burjak, prof. soc. ped. 
Direktorica

Spoštovani!
Vse uporabnike ogrevanja in tople vode 

iz toplovodnega omrežja na območju 
Vranskega in Brodov obveščamo, da je v 
družbi Energetika Projekt, d. o. o., prišlo 

do zamenjave vodstva. 
Nov direktor je mag. Rok Penec. 

Za vse informacije in vprašanja smo 
dosegljivi na tel. št. 03 70 34 250 oziroma 
na sedežu družbe Vransko 66,  vsak dan 

od 7. do 15. ure. 
Hvala in lepo pozdravljeni. 

Energetika Projekt, d. o. o.
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LETNE AKTIvNOSTI dRUšTEv – NA KAj jE POTREBNO BITI POzOREN
Novo leto simbolično pomeni nov 
začetek. Številna društva skličejo svoj 
zbor članov (tudi t. i. občni zbor ali 
skupščino) večinoma v prvih mesecih 
leta. Zato želimo, predvsem predstavnike 
društev, z navedenim člankom 
opomniti na nekatera določila Zakona o 
društvih in opozoriti na najpogostejše 
pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo na 
Upravni enoti Žalec pri svojem delu. 

Zbor članov je edini organ društva, ki 
ga predpisuje Zakon o društvih, glede 
drugih organov se odloči društvo samo. 
Zbor članov je tisti, ki sprejema temeljni 
akt in njegove spremembe ter druge 
najpomembnejše odločitve v društvu. 
Sestavljajo ga vsi člani nekega društva. 

Temeljni akt (pravila oz. statut) društva je 
najvišji akt društva, v katerem so urejena 
najpomembnejša vprašanja delovanja in 
upravljanja društva. 

Pri registraciji ustanovitve društev in 
pri registraciji sprememb društva se 
na Upravni enoti Žalec srečujemo s 
temeljnimi akti, z zapisniki in drugimi 
listinami (ki jih je potrebno priložiti k 
vlogi), za katere ugotavljamo, da niso v 
skladu z Zakonom o društvih. 

Zakonodaja določa, da mora biti ime 
društva v slovenščini, da se mora 
razlikovati od imen drugih društev in 
ne sme biti zavajajoče ali žaljivo. Ime 
društva mora vsebovati besedo društvo, 
združenje, družina ali klub (npr. ime 
»Rdeči club« ni v skladu z zakonom). 
V imenu društva mora biti označba, ki 
nakazuje na dejavnost društva. Če ime 
društva ni v skladu z zakonom, ga je 
potrebno uskladiti. 

Sedež društva je lahko popoln naslov 
(naselje, naslov in hišna številka), lahko 
pa je navedeno samo naselje, v katerem 
ima društvo sedež. V primeru, da ima 
društvo v temeljnem aktu naveden 
popoln naslov sedeža društva, gre pri 
spremembi sedeža (drugo naselje) tudi 
za spremembo temeljnega akta, o čemer 
mora odločati najvišji organ društva. Če 
gre za spremembo naslova sedeža znotraj 
istega naselja in ima društvo v temeljnem 
aktu navedeno, da o spremembi naslova 
sedeža odloča izvršilni organ društva, 
ni potrebno sklicati občnega zbora. Na 
upravni enoti se v teh primerih vloži 
vloga za registracijo spremembe naslova 
sedeža, ki ji je potrebno priložiti zapisnik 
izvršilnega organa, ki je o tem odločil. 

Na upravni enoti pri pregledovanju 
temeljnih aktov velikokrat zasledimo, da 
je naveden samo namen društva, ne pa 
tudi cilji ali obratno. V temeljnem aktu 

mora biti opredeljen tako namen kot 
cilji društva. Namen delovanja društva 
mora biti vezan na povezovanje oseb z 
enakimi ali podobnimi interesi, cilji pa 
so tisti želeni dosežki, ki zagotavljajo 
uresničevanje namena društva. Sledi 
navedba nepridobitnih dejavnosti, za kar 
je društvo tudi ustanovljeno. 

Kadar so člani društva mladoletne osebe, 
mora društvo v temeljnem aktu opredeliti 
tudi način njihovega sodelovanja pri 
upravljanju (npr. preko predstavnika 
mladoletne sekcije, prek staršev, 
skrbnikov itd.). Določba, da mladoletni 
nimajo pravice sodelovati pri upravljanju 
društva, na zasedanju najvišjega organa 
društva in v drugih organih upravljanja, je 
neustavna. 

Poleg zgoraj naštetih glavnih vprašanj 
delovanja društva, mora temeljni akt 
določati tudi, kateri organ vodi knjigo 
članstva, kdo (po funkciji) nadomešča 
predsednika v času njegove odsotnosti 
ali začasne nezmožnosti za delo, 
navesti, v kolikšnem času po ustanovitvi 
društva bodo sprejeti drugi akti, ki so 
navedeni v temeljnem aktu društva. 
Nekatera društva bi želela, da je zakoniti 
zastopnik nezamenljiv, kar pa ni v 
skladu z zakonom. Mandatne dobe vseh 
organov društva morajo biti določene, 
sicer je kršeno načelo enakopravnosti 
članov. Določba temeljnega akta, ki 
bi omogočala podaljševanje mandata 
za nedoločen čas, bi bila v nasprotju z 
načelom enakopravnosti članov. Društvo 
samostojno odloča, ali bo omejevalo 
število mandatov organov (kolikokrat 
zaporedoma je lahko član izvoljen). 

Posebno pozornost je potrebno nameniti 
tudi disciplinskim postopkom, ki morajo 
biti dvostopenjski. Če o disciplinski kršitvi 
odloča disciplinska komisija, potem mora 
o pritožbi odločati drugi organ, največkrat 
najvišji organ društva. 

V primeru, da društvo spremeni ime, 
uporabi skrajšano ime, sedež ali druge 
določbe temeljnega akta, zastopnika 
ali naslov sedeža društva, mora vložiti 
zahtevo za registracijo spremembe v 30 
dneh od nastale spremembe na pristojni 
upravni enoti. Vlogi mora priložiti zapisnik 
seje organa, na kateri so bile spremembe 
sprejete. Če so bile sprejete spremembe 
temeljnega akta, je k vlogi potrebno 
priložiti čistopis temeljnega akta ali aneks 
k temeljnemu aktu. Če je priložen čistopis, 
mora v uvodu vsebovati datum sprejema 
spremenjenega temeljnega akta. Če 
je društvo izvolilo novega zakonitega 
zastopnika, mora vlogo za spremembo 
pri upravni enoti vložiti novi zakoniti 

zastopnik, saj so staremu vsa pooblastila 
prenehala z izvolitvijo novega zastopnika. 

Pri zapisnikih najvišjega organa društva 
na upravni enoti opažamo, da manjka 
ugotovitev sklepčnosti, podpisan je 
samo zastopnik društva, čeprav mora 
biti zapisnik organa društva podpisan s 
strani predsedujočega, zapisnikarja in 
morebitnih overiteljev. V zapisniku niso 
navedene vse spremembe temeljnega 
akta, ki se spreminjajo, prav tako niso 
priložene vse priloge, ki so navedene 
kot priloge k zapisniku. Zapisnik mora 
vsebovati naziv društva, ki se sestaja, 
naslov dokumenta (to je ZAPISNIK) in 
vrsta dogodka, datum, določilo kdo, kdaj 
in kje sklicuje dogodek, uro začetka in 
uro konca, zapis o vabljenih in prisotnih 
osebah (podatke o navzočih se lahko 
zbira tudi z listo prisotnosti, ki je sestavni 
del zapisnika), če je tako določeno v 
aktih, tudi sklepčnost, ime predsednika 
sestanka oziroma predsedstva, dnevni 
red po točkah, obravnava posameznih 
točk dnevnega reda (Ad1., Ad2.) in če je v 
okviru posamezne točke dnevnega reda 
sprejet sklep, se to posebej zapiše v novo 
vrstico (če je več sklepov, jih je potrebno 
oštevilčiti), ime in priimek zapisnikarja, 
predsedujočega oziroma odgovorne 
osebe in overiteljev z lastnoročnimi 
podpisi. 

V kolikor upravni organ ugotovi 
neskladnosti temeljnega akta z Zakonom 
o društvih, društvo na to opozori. Če 
društvo v postavljenem roku temeljnega 
akta ne uskladi z zakonom, se šteje, 
da je umaknilo vlogo za registracijo 
društva ali registracijo sprememb pri 
društvu, zato upravni organ izda sklep 
o ustavitvi postopka. Če društvo vztraja 
pri registraciji temeljnega akta, ki je v 
nasprotju z Zakonom o društvih in s 
pravnim redom RS, se vloga za registracijo 
zavrne.

za dodatne informacije smo vam na 
voljo na Krajevnem uradu vransko na 
telefonski številki 03 703 28 20, ki je 
odprt 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
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Okrogla miza 
KAKO vRANSKO UMESTITI NA TURISTIČNI zEMLjEvId?

Vabljeni na okroglo mizo "Kako vransko umestiti na turistični zemljevid?", ki bo 

v sredo, 15. 2. 2017, ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši, vransko 25. 

  

Na njej bomo iskali odgovore na vprašanja, povezana s prihodnostjo turizma na Vranskem. 
• Kaj je tisto, zaradi česar turisti danes prepoznajo Vransko kot destinacijo? 
• Kaj jim lahko ponudimo? 
• Ali Vransko sploh je turistična destinacija? 
• Kaj nas identificira kot turistično destinacijo? 
• Kaj nas od drugih loči in zaradi česa smo drugačni? 
• Ali sami dovolj dobro poznamo naš kraj in kaj ponuja? 
• Kako bi se lahko povezovali z drugimi kraji v naši okolici? 
• Kdo so ljudje, ki danes obiskujejo naš kraj, in kdo so tisti, ki bi jih k nam radi pripeljali? 
• Ali lahko najdemo eno samo stično točko, ki bi Vransko postavila na turistični zemljevid Slovenije in Evrope? 
• Kako bi Vransko predstavili s preprostim simbolom? 

Okrogla miza je odprta za vse, organizirana pa bo kot vodena odprta razprava. Na podlagi zaključkov bomo pripravili 
izhodišča, ki jih bo Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko uporabil za pripravo srednjeročne in dolgoročne strategije 
turizma v občini Vransko, zato vabljeni vsi, ki ste ali še boste dejavni na področju turizma v našem kraju in okolici.
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TEČAJ SMUČANJA ALI BORDANJA NA GOLTEH 
v času zimskih počitnic od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 

PRIJAVE ZBIRAMO DO: 16. 2. 2017 
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 

Vransko 134, 3305 Vransko 
041 238 749, 03 703 12 10 

CENA PAKETA:  
210 € (možnost plačila na obroke, drugi otrok iz iste družine ima 30 % popusta na tečaj) 

Paket vključuje 5-dnevni tečaj oz. 15-urni tečaj, 5-dnevno smučarsko karto,  
prevoz Vransko–Golte in nazaj, topel napitek, smučarsko spričevalo in spominsko darilo. 

Odhod z Vranskega ob 7.00 in povratek med 13.30 in 14.00. Tečaj bo izveden, če bo 
prijavljenih vsaj 10 otrok. Na voljo je tudi izposoja smučarske in bordarske opreme. 

ne spreglejte

GREMO SMUČAT 
V BAD KLEINKIRCHHEIM 

V soboto, 11. februarja 2017, organiziramo  
enodnevno smučanje 

z Vranskega v smučarsko središče 
BAD KLEINKIRCHHEIM. 

Cena na osebo (prevoz z avtobusom + karta): 
- odrasli/mladina: 50 evrov  
-    otroci (2002-2010): 35 evrov Prijave zbiramo do 9. 2. 2017. 

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE:  
ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko  

tel: 041 238 749, 03 703 12 10 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
dATUM PRIREdITEv KRAj ORgANIzATOR

4. 2. 2017
19.00

OBČNI zBOR
Pgd OjSTRIšKA vAS-TABOR

Gasilski dom 
Ojstriška vas

PGD Ojstriška vas-Tabor
(041/ 663 681)

7. 2. 2017
18.00

PROSLAvA OB KULTURNEM 
PRAzNIKU Dom krajanov Tabor Pevsko društvo Tabor

(041/ 657 580)

9. 2. 2017
9.00

KROžEK BIOdINAMIČNO 
KMETOvANjE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

11. 2. 2017
19.00

19. TRAdIcIONALNI 
vALENTINOv PLES Dom krajanov Tabor Društvo podeželske mladine

(070/ 321 516)

13. 2. 2017
10.00

PREdSTAvITEv  SUBvENcIjSKE
KAMPANjE 2017 IN NOvOSTI

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

18. 2. 2017
19.00

OBČNI zBOR
šd PARTIzAN

Dom krajanov Tabor,
društveni prostor

Športno društvo Partizan
(031/ 474 653)

22. 2. 2017
18.00

vEČER POEzIjE PESNIKA
KARLA dESTOvNIKA KAjUHA

Občina Tabor,
sejna soba

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

25. 2. 2017
19.00

OBČNI zBOR
Pgd KAPLA-PONdOR

Gasilski dom
Kapla

PGD Kapla-Pondor
(040/ 645 889)

26. 2. 2017
15.00

OTROšKA 
MAšKARAdA Dom krajanov Tabor Turistično društvo Tabor

(031/ 705 469)

28. 2. 2017
18.00

PRAvLjIČNA URIcA S 
POUSTvARjANjEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

napovednik dogodkov - Februar  2017

POSLOVILI SO SE
Decembra se je od nas poslovila:  

Marija Novak (1920-2016)

dATUM PRIREdITEv KRAj ORgANIzATOR

2. 2. 2017
17.00

PROSLAvA OB KULTURNEM PRAzNIKU IN 
OdPRTjE NOvE šOLSKE KNjIžNIcE Športna dvorana  Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

7. 2. 2017
10.00

LITERARNO dRUžENjE z OSKRBOvANcI 
NAšEgA dOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

11. 2. 2017
5.00 gREMO SMUČAT v BAd KLEINKIRcHHEIM odhod izpred Športne dvorane 

Vransko
ZKTŠ Vransko 
(041 238 749)

11. 2. 2017 
10.00

Otroški abonma
OBUTI MAČEK Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

15. 2. 2017 
18.00

Okrogla miza
KAKO vRANSKO UMESTITI NA 

TURISTIČNI zEMLjEvId?
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 703 12 11)

18. 2. 2017
19.30

Gledališki abonma
MAcBETH Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(03 703 12 11, 031 210 298)

19. 2. 2017
11.00 PREvzEM PUSTNE OBLASTI pred občinsko stavbo Klub mladih Vransko

(040 339 977)

21. 2. 2017
10.00

LITERARNO dRUžENjE 
z OSKRBOvANcI NAšEgA dOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 1. 2017 
18.00

PRAvLjIČNA URA 
S POUSTvARjANjEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

24. 2.-17. 3. 2017
v času odprtosti

Knjige menjajo lastnika
BUKvARNA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

25. 2. 2017 
14.00 vRANSKI PUSTNI KARNEvAL Trg Vranskega Klub mladih Vransko

(040 339 977)
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25. februar 2017

BOGATE NAGRADE


