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OBČINSKI INFORMATOR

številka 133
Vransko, 25. 4. 2017

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko

Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11

E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje

Naklada: 1000 izvodov

Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, PD Vransko, KD Vrani Vransko, 
OO RK Vransko, MSK Žalec, Študentski klub Žalec, Studio 
Di.Foto.Graf, Rafko Novak, Grega Turk, Vlado Rančigaj, 
Veni Ferant, Tone Tavčer

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

Naslednja številka izide 31. 5. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 5. 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.

Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo 
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe 
zavračamo.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO



3Pisma bralcev / Zgodilo se je ...

Verjamem, da imamo vsi, ki imamo opravka z našo medicinsko sestro Lojzko, izjemno dobro mnenje o njej. Deluje izključno za 
blagor pacientov in s svojo prijaznostjo, srčnostjo in razumevanjem na nas deluje zelo pozitivno. Že ko pokličem po telefonu, da 
bi se naročila, je tako prijazna in ustrežljiva, da mi polepša dan. Tega ne doživiš nikjer drugje. Včasih se sprašujem, od kod ji vsa 
ta energija. Je zelo sposobna, hitra in obenem tako zelo materinska, da včasih dobim solze v oči. Imam jo rada kot mamo in zato 
menim, da si zasluži vso našo pozornost in pohvalo. Upam, da nas bo kljub težavam s hrbtenico še dolgo razvajala s svojo prekras-
no osebnostjo. Če bi bila finančno zmožna, da ji kupim stol, ki bi ustrezal njeni hrbtenici, bi ji ga nemudoma kupila. Srčno upam, da 
se bo v tej objavi našel kakšen dobrotnik, ki bo za to poskrbel.

Hvala, Lojzka. To je edino, kar lahko rečem. Besede niti slučajno ne morejo opisati, kako ste dragoceni za nas.

Evelin Prosen

NAJBOLJŠA MEDICINSKA SESTRA

V soboto, 8. 4. 2017, smo obiskali Dolenjsko. Odzvali smo se 
vabilu na dan odprtih vrat farmacevtske tovarne KRKA, ki je 
plačala tudi stroške prevoza, zato ni bilo težko napolniti avto-
busa. Tako smo se odpeljali z Vranskega v lepem sončnem jutru, 
kar je vplivalo tudi na naše razpoloženje. 

Ob vstopu v tovarno nas je pričakala jutranja pogostitev, nato 
smo si ogledali proizvodnjo. Organizacija in ogled sta bila načr-
tovana do popolnosti. Proizvodnjo zdravil so nam predstavili 
besedno in grafično. Vsi smo bili navdušeni nad neverjetno teh-
nološko dovršenostjo izdelave zdravil in pripadnostjo kolektiva 
tovarni. Po štiriurnem ogledu so nas ponovno odlično pogostili. 

Nadaljevali smo s sprehodom po starem mestnem jedru Nove-
ga mesta, kjer smo si ogledali še muzej in cerkev. Hvala Roži 
Ciglar in njeni sestri Marjani za pomoč pri organizaciji. 

Vlado Rančigaj

ČLANI NAŠE UNIVERZE IN DRUŠTVA UPOKOJENCEV NA SKUPNEM IZLETU

Mlekarna Celeia, ki v tem letu praznuje 30 let blagovne znamke 
Zelena dolina, je v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu 
podelila priznanja največjim proizvajalcem mleka. Krono nove 
mlečne kraljice je prevzela 22-letna Ida Simončič iz Podsrede. V 
kulturnem programu so nastopili citrarka Jasmina Levičar, pev-
ka Mateja Bobek in stand up komik Boštjan Gorenc Pižama, 
program pa je vodil Boštjan Romih.  

Zbrane je uvodoma nagovorila v imenu gostitelja direktorica 
KZ Gotovlje  Andreja Jelen Prislan, nato pa direktor mlekarne 
Marjan Jakob, ki je med drugim dejal, da v Mlekarni Celeia odk-
upujejo z lastnega odkupnega območja od 17 kmetijskih za-
drug. Vse mleko, ki ga kot osnovno surovino dnevno pripeljejo 
v mlekarno, je slovensko. V letu 2016 so odkupili malo manj kot 
100 milijonov litrov slovenskega mleka, kar je za 3 odstotke več 
kot leto prej. 

Direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakob je poudaril: "V letu 2016 
smo ustvarili 55 milijonov evrov prihodkov. Kar 74 odstotkov 
prodaje je bilo ustvarjeno na domačem slovenskem trgu, 26 
odstotkov pa na tujih trgih. Poslovno leto smo v Mlekarni Celeia 
sklenili s pozitivnim poslovnim rezultatom." 

Zbrane je nagovorila tudi državna sekretarka z ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Danijela Strniša. 

V nadaljevanju so podelili priznanja zvestim proizvajalcem mle-
ka. Največji proizvajalec med kmetijskimi zadrugami je Koroška 
kmetijsko-gozdarska zadruga, ki je v preteklem letu za Mlekar-
no Celeia proizvedla in prodala kar 27.094.182 litrov mleka, 
med posameznimi proizvajalci mleka sta vodilna Harald in Nina 

Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu z 1.160.462 litri mleka. 

Kmetijska zadruga Vransko pa je lani odkupila 1.779.998 litrov 
mleka. Med tistimi, ki so ga pridelali v Občini Vransko največ, 
pa so: Andrej Brišnik 395.688, Rudolf Savinek 253.318, Franc 
Reberšek 180.473, Robert Kladnik 137.788 litrov itd. 

V drugem delu srečanja so v Mlekarni Celeia razglasili zma-
govalko 10. izbora za mlečno kraljico Zelene doline Slovenije 
2017/2018. Kronanje mlečne kraljice  je opravil predsednik Nad-
zornega sveta mlekarne Marjan Pušnik. S svojim znanjem o 
kmetijstvu in mlekarstvu si je krono prislužila 22-letna Ida Si-
mončič iz Podsrede. 

T. T.

PRIZNANJA PROIZVAJALCEM MLEKA TUDI IZ ObČINE VRANSKO, 
KRALJICA IDA SIMONČIČ
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V Hiši Sadeži družbe Žalec 
smo v soboto, 8. 4., v okviru 
projekta Dan za spremembe 
– dan za sodelovanje izved-
li akcijo izdelovanja pisanih 
sovic iz fimo mase in origami 
ribic. Ob tej priložnosti nas je 
obiskalo skoraj 30 obiskoval-
cev in vsi skupaj smo se po-
trudili, da smo izdelali veliko 
lepih izdelkov. Tako sovice kot 
ribice bodo namreč na voljo 

na žalski tržnici v mesecu maju na Festivalu učenja.  Zbran de-
nar bo namenjen letovanju otrok iz socialno ogroženih družin.

Druženje je potekalo v sproščenem vzdušju, saj smo se zaveda-
li, da s tem, ko ustvarjamo, se zabavamo in družimo, vsi skupaj 
delamo tudi nekaj dobrega za skupnost in bomo skupaj pripo-
mogli k lepim spremembam in k nasmehom na obrazih otrok.

Ni pa bila to edina akcija, ki smo jo v okviru tega projekta izvedli 
v naši Hiši. Začeli smo že v četrtek, ko smo k nam povabili skupi-

no otrok iz II. OŠ Žalec in smo skupaj z njimi spekli piškote. Ti so 
jih potem polni dobre volje in pozitivne energije ter zavedanja, 
da jih sprejemamo takšne, kot so, odnesli s seboj. V petek pa 
smo priskočili na pomoč še izvajalcem programa CSD Žalec Pod-
mornica in pomagali urediti ter opremiti njihove nove prostore 
v Preboldu. Ti bodo sedaj s poslikanimi stenami postali pravo 
stičišče in središče, kjer se bodo zbirali otroci in predstavniki 
vseh generacij.

SPREMEMbE SO NEIZOgIbNE, SPREMEMbE SO (LAhKO) LEPE

USPEŠEN KITARSKI KVARTET
V marcu in aprilu so potekala priznana mednarodna kitarska tekmovanja, ki so se jih udeleži-
li tudi učenci Glasbene šole Risto Savin iz Žalca, in sicer kitarski kvartet, komorna igra v se-
stavi Eva Pišek, Jaka Turk, Jaka Križnik in Julijan Zakonjšek pod mentorstvom Urške Tekavc.

V močni mednarodni konkuren-
ci so 25. marca v Beogradu na 
"18. Guitar art festivalu" doseg-
li 1. mesto in zlato priznanje, 31. 
marca so v Zagrebu na 'Zagreb 
guitar festival' dosegli 2. mes-
to in zlato priznanje, 9. aprila v 
Krškem pa na 'Dnevih kitare' 1. 
mesto in zlato priznanje.

Čestitamo!

PREDAVANJE DAMIJANE MEDVED: ZAKAJ OTROKU bRATI?

V četrtek, 6. aprila 2017, je v Občinski knjižnici Prebold 
potekalo predavanje z naslovom Zakaj otroku brati? O 
vplivu branja na otrokov čustveni in miselni razvoj je pre-
davala Damijana Medved, univ. dipl. literarna komparati-
vistka in bibliotekarka, z izkušnjami s področja založništ-

va in bibliotekarstva, sodelavka Združenja Naravni za-
četki in mama treh otrok. Od leta 2013 v sklopu Združe-
nja Naravni začetki med drugim pripravlja predavanja za 
starše o pomenu branja za otrokov razvoj. Pripravlja in 
vodi Bralnice, kjer prebirajo kakovostne otroške knjige, 
s pospremljeno obbralno dejavnostjo in svetovanjem o 
kakovostni literaturi za otroke.

Predavateljica je razkrila, kako bistvenega pomena je 
odnos, ki se razvije med starši (ali drugo bližnjo osebo) in 
otrokom; bogatejši jezikovni zaklad, pridobivanje novih 
znanj, razvoj domišljije, širjenje obzorij, senzibiliziranje 
otroka za literaturo, več uspehov pri šolskem delu … Vse 
to je dodana vrednost, ki seveda ni zanemarljiva. Čeprav 
se zdijo v dobi informacijske tehnologije papirnate knji-
ge že skoraj odveč, so odličen pripomoček za usvajanje 
in učenje branja. Branje z razumevanjem je ključno za 
uspešno funkcioniranje v družbi in za funkcionalno pis-
menost. Branje otroku vsestransko koristi, saj spodbuja 
njegov čustveni, socialni in intelektualni razvoj, poleg 
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POMLAD V SOBI
V Schwentnerjevi hiši na Vranskem bo do 6. maja odprta 
razstava Slavice Tesovnik iz Ljubnega ob Savinji, ki ji je av-
torica dala naslov Pomlad v sobi. Odprtje razstave je s svo-
jo poezijo in glasbo popestrila avtorica sama. Kot gostja pa 
je nastopila ruska glasbenica Anna Kinevskaya Filipich, ki je 
prireditev popestrila z rusko pesmijo in igranjem na klavir.

»Barve … ostajajo razlite po slikarski paleti življenja. Lah-
ko jih bom jemala na platno, zavijala v besede in srkala v 
zvoke pojočih stavkov.« To so verzi iz pesmi Barvne be-
sede, kjer je zajeto ustvarjanje Slavice Tesovnik, samos-
tojne ustvarjalke, ki prepleta slikarstvo, pisano besedo in 
glasbo. Na slikovnem  področju sta ji blizu akril na platnu 
in šivanje z bambusovo nitko na surovo juto, ki je povsem 
njena slikarska tehnika. Glasbeno se izraža kot avtorica in 
izvajalka lastnih skladb. V literaturi se je zapisala sonetu 
in poetični prozi. Slednja se je nazadnje ujela v lani izdani 
knjigi Naročje spirale. 

Slavica Tesovnik se je do sedaj predstavila na skoraj štiride-
setih samostojnih in več kot osemdesetih skupinskih raz-

stavah. Razstave rada obogati z literarnimi nastopi, ki jih 
zadnja leta oblikuje v celovite glasbeno-poetične dogodke. 
Nedavno je na mednarodnem slikarskem ex-tempore na 
Ptuju prejela posebno priznanje žirije. 

T. T.

Zgodilo se je ...

tega zaupnost, ki se rojeva ob branju knjig, krepi čust-
vene vezi s starši. 

Na predavanju je pokazala tudi primere kakovostnih 
knjig, ki spremljajo otroka od začetkov do samostojnega 
bralca, in predstavila vir kakovostnih knjig, ki so označene 
z zlato hruško.

In kaj je Združenje Naravni začetki? Združenje za informi-
ranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečno-
sti, poroda in starševstva. Področje njihovega delova-
nja se dotika obporodnega obdobja, starševstva, vzgoje 

otrok, partnerskih odnosov ter porodnih kultur in babišt-
va. Njihovi največji dosežki so: program Dobra družba jim 
je leta 2007 v natečaju Navdihujočih 5 izrekel priznanje 
za projekt Mama Zofa – telefon za svetovanje, podporo 
in pomoč v obporodnih stiskah; gostili so odlične med-
narodne strokovnjake za obporodno skrb: Ino May Gas-
kin, Marsdena Wagnerja, Debro Pascalli-Bonaro in Rob-
bie Davis-Floyd. Svoje prostore imajo v Ljubljani, na 
Zaloški 54. Vabljeni, da obiščete njihovo spletno stran: 
www.mamazofa.org.

RAZSTAVA "KO žELEZNA PRIDE CESTA" V MEDObČINSKI SPLOŠNI KNJIžNICI žALEC

Medobčinska splošna knjižnica Žalec je na ogled postavila razstavo Pokra-
jinskega muzeja Celje Ko železna pride cesta, ki je posvečena 170-letnici 
prihoda prvega vlaka v Celje. Odprtje razstave je s predavanjem o razvo-
ju, gradnji, vplivu in razstavi pospremil mag. Damir Žerič, avtor razstave 
in kustos v Pokrajinskem muzeju Celje.

Letos namreč mineva že 171 let, odkar je v 
Celje prisopihal železni konj, kot so takrat 
v šali rekli vlaku. Železnica je bila znanilka 
industrijske revolucije, njena izgradnja od 
Dunaja do Trsta pa je bila največji gradbe-
ni projekt 19. stoletja v avstrijskem cesar-
stvu. Železnica do Celja je bila zgrajena leta 
1846. Prinesla je neslutene možnosti gos-
podarskega razvoja in do takrat majhno 
provincialno mesto se je v nekaj desetlet-
jih razvilo v eno izmed najpomembnejših 
industrijskih središč v regiji. Pozitivnih 
sprememb, ki jih je železnica prinesla, pa 
niso občutili samo kraji ob Južni železni-
ci, ampak so spremembe vplivale tudi na 
širšo okolico, kot je npr. Spodnja Savinj-
ska dolina.

Razstava, ki je postavljena na plošča-
di pred Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec, bo na ogled do 9. maja 2017. 
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TUDI LETOS ZA ČISTEJŠE OKOLJE
Tradicionalna spomladanska čistilna akcija v občini Vrans-
ko je letos potekala na prvoaprilsko soboto.

Ob 8. uri zjutraj nas je na zbirnem mestu pred Osetovo 
vilo pozdravilo prijetno spomladansko sonce. Opremlje-
ni z rokavicami, vrečami in dobro voljo smo se odpravili 
čistit okolico lokalnih cest in javnih poti. Ob zbiranju »za-
vrženih dobrin« tistih, ki jih zavedanje o nujnosti ohra-
njanja čistega in zdravega okolja za nas same in za naše 
zanamce še ni doseglo, nam je čas hitro mineval, hitro pa 
so se polnile tudi vreče. 

Ob 12. uri, ko smo se ponovno zbrali pri gasilskem domu 
na Vranskem, da bi se okrepčali in strnili vtise, smo ugoto-
vili, da smo zbrali okoli 15 m3 raznovrstnih odpadkov. 

Dejstvo, da v zadnjih letih ob cestah in potokih ne najde-
mo več toliko odpadkov kot nekdaj, nas navdaja z opti-

mizmom in utrjuje v odločenosti, da akcijo izvedemo tudi 
prihodnje leto.

PRAVLJIČNI MARATON IN UTRIP DOMOZNANSTVA S PRAVLJIČARKO IRENO CERAR

Mednarodna zveza za mladinsko književnost je 2. april 
razglasila za mednarodni dan knjig za otroke, saj se je na 
ta dan rodil danski pisatelj in pesnik Hans Christian Ander-
sen. To je bil tudi razlog, da se je ponedeljkovo dopoldne, 
3. aprila 2017, v Medobčinski splošni knjižnici Žalec zače-
lo pravljično. Knjižnico so obiskali tretji in četrti razredi 
I. osnovne šole Žalec in Waldorfske šole Savinja. Učenci 
so prisluhnili pravljicam, ki so jih pripovedovale Valeri-
ja Jerman, Nina Trbovšek in Irena Verbič. S pravljicami 
so potovale po Spodnji Savinjski dolini in predstavljale 
zgodovino in zanimivosti občin Braslovče, Polzela, Pre-
bold, Tabor- Vransko in Žalec. Pripovedke, ki jih je zbral 
Janko Orožen v knjigi Gradovi in graščine v narodnem iz-
ročilu (1936), so otrokom predramile domišljijo in hkrati 
omogočile skok v zgodovino ter čas v knjižnici zavrtele za 
nekaj stoletij nazaj. 

Pravljičen je bil tudi Utrip domoznanstva, saj smo v goste 
povabili pravljičarko in pripovedovalko Ireno Cerar.  Ire-
na je diplomirana literarna komparativistka in dolgo-
letna odgovorna urednica otroške revije National Geo-
graphic Junior. Je tudi avtorica priljubljenih družinskih 
izletniških vodnikov Pravljične poti Slovenije, Pravljične 
poti v zgodovino in Kamniške pravljične poti. Je pa tudi 

odlična pripovedovalka ljudskih pravljic, kar smo se lah-
ko prepričali na prireditvi, saj nas je s pripovedko Ajdje 
na Žovneškem gradu in pravljico Najdražji zaklad tudi 
nas, odrasle, popeljala v svet domišljije. Po Sloveniji 
pripravlja številne samostojne pripovedovalske dogod-
ke ter gostuje na vseh vidnejših tovrstnih festivalih pri 
nas. Je tudi soustanoviteljica, soorganizatorka in pripo-
vedovalka Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku 
Jenkret je biv, ki poteka tudi na Vranskem. Prva pri nas 
je razvila nov in izviren način pripovedovanja pravljic na 
prostem, v naravi, ki združuje pripovedovalsko prakso z 
interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter doživljaj-
sko pedagogiko. Pogovor z njo sta vodili Karmen Kreže 
in Tanja Pilih.

Marsikdo se vpraša: “Zakaj pravzaprav otrokom brati 
pravljice?” Pravljica je most med otrokom in odraslim, 
most med svetom realnosti, v katerem živimo odrasli, in 
svetom domišljije, v katerem živi otrok. Takšne lepe mos-
tove gradi tudi pravljičarka Irena Cerar, ki se ji najlepše 
zahvaljujemo za pogovor v naši knjižnici.
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ŠTUDENTSKI KLUb žALEC POROČA IN NAPOVEDUJE
V preteklih mesecih se je pri nas toliko dogajalo ... De-
javni smo bili na področju izobraževanj, predavanj, zabav 
in še bi lahko naštevali. Danes pa že pripravljamo nove 
projekte.

V februarju smo posvetili 8. februar Prešernu. Pripravili 
smo razstavo likovnih in literarnih del ter izvedli perfor-
mans. Pokazali smo stičišča in razlike mladih in Prešer-
na. Mesec smo nadaljevali z ozaveščanjem novih faza-
nov in brucov (dijakov in študentov prvih letnikov) o za 
njih pomembnih informacijah: od hrane, prevoza do šti-
pendij. Nismo pa ozaveščali le novih fazanov in brucov, 
za vse vedoželjne smo pripravili predavanje Prelomimo 
tabuje − spregovorimo o odvisnostih. Predavanje je vodi-
la specialistka klinične psihologije Marjetka Polak. 

Po vseh resnih predavanjih smo se prepustili tradicional-
nemu veselju in smehu, udeležili smo se pustnega karne-
vala na Vranskem, ki smo ga zvečer nadgradili še s kara-
okami pod imenom Maškaraoke v Žalcu. 

In smo že v novem mesecu. 

Osmi marec smo kavalirsko posvetili ženam. Po občinah, 
ki jih naš klub pokriva, smo damam delili cvetje in jim s 
tem, upamo, polepšali njihov dan. Petindvajsetega marca 
pa smo se odpeljali v Planico navijat za naše orle. 

V aprilu za vas pripravljamo potopisno predavanje o 
Severni Koreji, in sicer 7. aprila ob 19.00 v Medobčin-
ski splošni knjižnici Žalec. Predavanje bo izvedla Tina 

Pogorelčnik. Teden zatem, torej 14. aprila, ob 19. uri pa 
sledi potopisno predavanje o Himalaji, ki ga bo  izvedel 
Milan Vogrinc, prav tako v Medobčinski splošni knjižnici 
Žalec. Vmes pa ne bomo pozabili niti na dobrodelnost. 

Posvetili se bomo dobrodelni pisanki. Vabljeni ste bili,-
da 15. aprila pridete po svoj velikonočni pirh in s pros-
tovoljnim prispevkom otrokom omogočite letovanje ali 
pa postanete dobrodelni v krvodajalski akciji Častim pol 
litra. Letos smo 13. aprila v dopoldanskih urah darovali kri 
v Šempetru. 

Konec meseca se nam lahko pridružite še na Kresu do 
nebes, ki ga 30. aprila pripravljamo s Prostovoljnim gasil-
skim društvom Žalec. Pridite, ne bo vam žal. 

Še več o naših preteklih in prihajajočih dogodkih oz. pro-
jektih najdete na naših straneh Facebooka in Instagrama. 
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Vljudno vas vabimo 
na odprtje razstave 

Metke Lipnik 
OBRAZI. 

Odprtje razstave bo 
v četrtek, 11. maja 2017, ob 18. uri  

v Schwentnerjevi hiši na Vranskem. 

Razstava bo odprta do 31. avgusta 2017. 

Metka Lipnik, roj. Cencelj, je otroštvo 
preživljala na Vranskem. Od malega je 
ustvarjalka. Končala je študij likovne 
pedagogike v Mariboru. Z družino, ki 
jo poleg nje sestavljajo, kot je zapisala, 
mož, tri hčere, tri mačke, pes in zajec, 
živi na obronkih Pohorja. Ima veliko 
rož v hiši in okrog nje. Zaposlena je v 
knjižnici, vodi ustvarjalne delavnice 
in pripoveduje zgodbe na glas in na 
papirju. Je članica Društva likovnih 

umetnikov Maribor. Zabeležila 
je preko trideset samostojnih in 

skupinskih razstav.

Vranski poletni večeri 
2017

- oživimo kulturno dediščino

sobota, 27. 5. 2017, 
ob 20.00

cerkev sv. Jeronima na Taboru

Milena Lipovšek, flavta
Boštjan Lipovšek, horn
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V MAJU NAPOVEDUJEMO:
• ponedeljek, 8. maj 2017, ob 19. uri v Domu II. slov. tabora v Žalcu: Savinjčani beremo, zaključek 
• torek, 9. in 23. maj 2017, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci doma 
• sobota, 13. maj 2017, ob 19. uri: Geomorfološka raziskava fosilnega plazu in domnevnega jezera na Vranskem, 

predavanje Alenke Jelen 
• torek, 16. maj 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

Vabljeni!

POTOPISNO PREDAVANJE FILIPINI 

V petek, 7. aprila 2017, so Teja, Špela, Miha, Saša in Darko Kramar iz Brodov z 
nami delili popotne vtise s potovanja po Filipinih. Otoško državo, ki jo sestavlja 
arhipelag prek 7000 otokov, so prepotovali po dolgem in počez. Najbolj jih 
je navdušila narava z riževimi terasami in s čokoladnimi griči, plavanje s kiti 
ter tamkajšnji prebivalci, ki so izjemno prijazni in nudijo turistom občutek 
varnosti. Pogrešali so le stik z živalskim svetom, ki otrokom običajno prinese 
veliko veselja. 

Mesec potepanja je hitro minil, zato Kramarjevi že snujejo načrte za 
naslednje potovanje, verjetno v Afriko.

ZgODILO SE JE ...

Knjižne novosti
Odrasli 
• Clark, C. M.: Mesečniki: kako je Evropa leta 1914 

zabredla v vojno 
• Forrest, A. I.: Napoleon 
• MacLean, S.: Vojvoda se vrača 
• Štampar, F.: Gojenje in rez sadnih rastlin 
• Pušenjak, M.: Visoke grede in vrtički v posodah 
• Ashley, J.: Hudomušne pregrehe Daniela 

Mackenzieja 
• Enoch, S.: Grešno povabilo 
• Enoch, S.: Greh in rahločutnost

Otroci 
• Erznožnik, A.: Tako zraste metulj 
• Yamada, K.: Kaj storiš s problemom? 
• Mijatović, M.: Skladatelji: ilustrirana enciklopedija 
• Mijatović, M.: Slikarji: ilustrirana enciklopedija 
• Rippin, S.: Hej, Jaka!, Nadomestna učiteljica 
• Gibbes, L.: Švrk in preizkusi za policijske pse 
• Boyne, J.: Obmiruj, nato odidi 

ZAKLJuČNA PRIREDITEV MALI SAVINJČANI BEREMO 

V sredo, 12. aprila 2017, smo našim najmlajšim bralcem, ki 
so sodelovali v bralnem projektu Mali Savinjčani beremo, v 
sodelovanju z Vrtcem Vransko, pripravili zaključno prireditev 
v Kulturnem domu Vransko. Po uvodnem nagovoru je 
gledališka skupina Male vrane  navdušila s predstavo Kekčeva 
zgodba. Mlade bralce smo za pridno prebiranje knjig nagradili 
tudi s priznanji, ki jih je podelil župan Franc Sušnik, ter s 
predpasniki, ki jim bodo koristno služili pri ustvarjanju. 

S projektom, ki smo ga izvedli tretjič, skušamo biti našim 
otrokom v oporo pri odraščanju, saj branje ne pomeni le 
učenja novih besed, knjižnega jezika in pridobivanja znanja. 
Nudi tudi vpogled v drugačno življenje in okolje, hkrati lahko 
sprošča in navdihuje. Zato, kot je rekel Tone Pavček: »Berimo, 
da nas ne bo pobralo«!
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V marcu in aprilu smo se člani krožka prostovoljno delo in pod-
mladka RK OO Vransko družili s stanovalci Našega doma. Or-
ganizirali smo različne dejavnosti: od druženja ob igrah, kvizih, 

iskanju lova na zaklad do pogovorov o veliki noči, pripravljanju 
velikonočne dekoracije. Tako stanovalci kot prostovoljci smo v 
druženjih uživali in se marsikaj novega naučili eden od drugega.

Prostovoljci smo 4. aprila obiskali stanovalce našega doma 
sv. Rafaela. V jedilnici smo se razdelili v štiri skupine. Prve tri 
skupine so na različne načine lepšale pirhe (s koruzo, z rižem, 
umetnimi peresi in s servetno tehniko). Četrta skupina se je ig-
rala igro z naslovom Kdo sem jaz in kdo si ti? Po dobri uri družen-
ja smo se prostovoljci zadovoljni odpravili nazaj v šolo. 

Že naslednji torek, 11. 4. 2017, pa smo skupaj zlagali sestavljan-
ke o veliki noči, se ob sestavljenih slikah pogovarjali, se igrali 
igro, ki smo jo tako prostovoljci kot stanovalci dobro poznali, in 
sicer besedno igro ime, priimek, žival, rastlina. Prav vsi smo se 
ob igrah zabavali. Prostovoljci smo hvaležni za vsako druženje 
s stanovalci, saj so pogovori s stanovalci vedno zanimivi in tudi 
zabavni. 

Mentorici in Justina Jerman, 6. a

Vranin glas - strani OŠ Vransko

POMLADANSKA DRUžENJA PROSTOVOLJCEV IN STANOVALCEV NAŠEgA DOMA

USPEŠNO ZAKLJUČENA ZbIRALNA AKCIJA
Prostovoljci Osnovne šole Vransko-Tabor in člani Podmlad-
ka OO RK Vransko smo 3. 4. 2017 pričeli z zbiranjem oblačil, 
obutve, igrač, pripomočkov … V šoli in vrtcu smo imeli zbi-
ralne kotičke. Zbrali smo veliko vsega. Zaključek zbiralne ak-
cije pa smo organizirali v petek, 7. 4. 2017, med 15. in 17. uro. 
Prišlo je veliko ljudi, ki so si izbrali tisto, kar so potrebovali. 
Prostovoljci smo pridno sortirali, za zaključek pa pripravili 
obvestila in prostor. Zbiralna akcija je bila ponovno uspešna. 
Hvala vsem, ki ste podarili stvari, da smo skupaj pomagali tis-
tim, ki potrebujejo našo pomoč. Takšnega sodelovanja si želi-
mo še v prihodnje.

Lucija Klemen, 7. r.

 PRIŠEL JE ČAS ...
Prišel je čas, ko se je 
začela narava prebujati 
in z njo tudi vrtnarji vrtca 
Vransko. Prijavili smo se 
na natečaj »Iz majhnega 
zraste veliko«. Ker smo 
v vrtcu vrtnarji aktivni 
že tri leta, je to za nas 
lepa priložnost pokazati, 
kako lahko naši mali prsti 
poskrbijo za samooskrbo 
hrane. 

Tako smo 16. 3. 2017 za-
vihali rokave in zasadili 
Mini eko vrt vrtca Vrans-
ko, ki je malo drugačen. 
Prinašali smo gumijaste 
škornje, ki so odslužili 
svoj namen, jih popestri-
li z akrilnimi barvami in v 
njih zasadili nekaj zelišč: 
timijan, drobnjak, pelin, 
rožmarin, žajbelj, česen 
in pa seveda paradižnik, 
papriko ter solato. V malo 
večje škornje smo pose-

jali korenček, por in andske jagode. Za zdaj smo naš vrtiček 
odnesli v vrtec, ko se bo zrak ogrel, pa bomo naše pridelke 
presadili v grede, ki že čakajo na pridne ročice. Imeli smo 
veliko dela, zato smo zavihali rokave in delo opravili v enem 
dnevu. In … trud je poplačan. Na natečaju za vrtce in šole, 
ki smo se ga udeležili, smo z Mini eko vrtom vrtca Vransko 
zmagali in osvojili nagrado - paket vrtnega orodja in ogled 
predstave Pametno strašilo. Bravo mi! 

Kot že veste, mi radi vrtnarimo, tako smo v naši obstoječi gre-
di na igrišču za vrtcem uredili prostor za nove pridelke. Pri-
pravili smo si zelenjavno malico. Pobrali smo motovilec, ga 
oprali, skuhali krompir in fižol ter se okrepčali. Njam, njam … 

Zdaj pa je bilo v gredo potrebno dodati novo zemljo. Tudi 
to smo pridelali sami. Kompostnik smo bogatili skozi leto s 
pokošeno travo, z drevesnimi listi in vejami, prav tako smo 
mu dodajali hlevski gnoj, ki smo ga dobili z bližnje kmetije. 
Kompostnik smo odprli in zemljo dodali na gredo. Nekaj dni 
pozneje smo v gredo posadili krompir, ki smo ga dobili v dar 
od Kmetijske zadruge Vransko. Uredili smo še eno manjšo gre-
dico in posadili solato, rukolo ter nekaj zelišč. Tudi tam, kjer 
rastejo jagode in maline, smo zemljo obogatili s kompostom 
za lažjo rast rastlin. Za delo so poprijeli vsi otroci z voljo do vrt-
narjenja in željo po pečenem krompirju, zeleni solati, slastnih 
rdečih jagodah, malinah … 

Vrtnarji vrtca Vransko z Apolonijo Križnik in Lauro Fekonja
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 25. APRIL 2017               Številka 66/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

ZAPISNIKI 
 
1. ZAPISNIK 16. redne seje občinskega sveta 

2. ZAPISNIK 2. izredne seje občinskega sveta 

OBVESTILA 
 
3. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

1. Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta 
 

Z A P I S N I K 
16. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 14.2.2017, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Jože Matko,  Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja 
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik in 
Marjan Pečovnik (od 20.01) 
- opravičeno odsotna članica Občinskega sveta: Alenka 
Lebeničnik 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman in 
Mateja Godler 
-  Zavod sv. Rafaela Vransko; Mojca Hrastnik 
-  mediji: / 

 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 194 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda  Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri postopek)  
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko (hitri postopek) 
5. Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode 
v Občini Vransko (hitri postopek) 
6. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 
626/1, k.o. Prekopa (drugo branje in sprejem) 
7. Obvezna razlaga 9. člena občinskega prostorskega 
načrta za gradnjo objektov na območju kmetijskega 
zemljišča  
8. Mnenje o kandidatih za direktorja/direktorico UPI – 
ljudske univerze Žalec 
9. Imenovanje člana komisije za izvedbo razpisa 
INOVATOR LETA SSD 2016 
10. Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v svetu 
zavoda II. OŠ Žalec 
11. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z 
veljavnostjo od 01.03.2017 
12. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 
2016 za storitev POMOČ NA DOMU 
13. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 
13.12.2016 
 
Na predloženi zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 195 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 13.12.2016 
v predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
1. Anica Jagodič  
 
- Ali imajo v  občini Vransko mlade družine v primeru, da 
imajo stanovanjski kredit, kakšno dodatno olajšavo pri plačilu 
vrtca? 
 
Župan je odgovoril, da plačilo vrtca staršev določajo oziroma 
izračunavajo na Centru za socialno delo na podlagi podatkov 
iz uradnih evidenc. Kakršnekoli olajšave z zvezi z omenjeno 
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zadevo zakon za enkrat  ne dopušča, zato tudi ni znano, da 
bi druge občine to upoštevale. 
 
2. Marjan Pečovnik 
 
- Zahvalil se je za postavljeno luč javne razsvetljave pri 
mostu Inde in vprašal kako bo rešen dostop do plezalne 
stene in privatnih zemljišč pri Inde d.d.. 
 
Župan je odgovoril, da je na to temo prejšnji teden v torek 
(6.2.2017) potekal sestanek pri Ermini Bajuk, stečajni 
upraviteljici Inde d.d. v stečaju. Ugotovljeno je bilo, da so ta 
zemljišča sestavni del stečajne mase, za katere bo 
opravljena ponovna cenitev. Občina Vransko je za dostop do 
plezalne stene in dostop do privatnih zemljišč, ki so do sedaj 
potekala preko zemljišč Inde d.d., podala tudi izjavo o 
predkupni pravici. 
 
3. Jože Matko 
 
- Ali so dela na LC 490 124 Ropasija -Vransko zaključena 
oziroma, ali je možno skozi samo naselje Tešova postaviti še 
kakšno dodatno varnostno ograjo? 
 
Župan je odgovoril, da so dela že bila prevzeta in kjer je bilo 
s strani strokovne komisije ugotovljeno, da so odseki 
nevarni, je varnostna ograja že postavljena. Skozi samo 
središče naselja Tešova pa ni tako nevarnih odsekov, da bi 
morali biti zaščiteni z varnostno ograjo. 
 
- Ali je možno, da bi laboratorij v Zdravstveni postaji Vransko, 
deloval še kakšen dan več? 
 
Župan je odgovoril, da za enkrat ni mogoče, zahteva se bo 
ponovno posredovala na ZD Žalec. 
 
4. Sonja Cencelj 
 
- Kako se bo izvedla sanacija mostu v naselju male 
Prapreče? 
 
Župan je odgovoril, da je bil na tem mostu že opravljen ogled 
z Dejanom Zorkom in izvajalcem del podjetjem Škrablin. 
Dogovorjeno je bilo, da bo občina financirala fini asfalt, grobo 
podlago ter sanacijo udarne grbine pred mostom in za 
mostom, pa bo financiral Zorko Dejan. Dela se naj bi  izvedla 
takoj ob pričetku gradbene sezone. 
 
5. Ervin Pepel 
 
- Je podal pripombo glede izvajanja zimske službe v samem 
trgu Vransko in vprašal na podlagi kakšnega pravilnika 
oziroma zakona se zimska služba izvaja? 
 
Župan je odgovoril, da je v skladu z zakonodajo upravljavec 
cest občina Vransko, za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti 
in javnih površin imamo podpisano koncesijsko pogodbo, 
zimsko vzdrževanje cest pa se opravlja na podlagi javnega 
razpisa in nato sklenjenih pogodb z izvajalci. 
Zimsko vzdrževanje javnih površin v trgu Vransko je predmet 
koncesijske pogodbe, ki jo izvaja Energetika projekt d.o.o.. V 
zvezi z določilom za višino pluženja se le to ne izvaja v 
skladu s pravilnikom, ker bi v tem primeru lahko plužili šele, 
ko bi zapadlo 15 cm snega. V letošnjem letu je bil zelo velik 
problem zaradi izredno nizkih temperatur, saj sol skoraj ni 
delovala, zato tudi pločniki niso bili takoj očiščeni. 
 
- Kakšna je možnost sanacije brežin ob potoku Merinščica v 
središču trga Vransko? 
 

Župan je odgovoril, da so za sanacije brežin ob vodotokih 
pristojni obrežni lastniki, Direkcija RS za vode, pa poda 
soglasje za izvedbo del. 
 
K točki 11 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na 
domu, z veljavnostjo od 01.03.2017 in k točki 12 Poročilo 
o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za 
storitev POMOČ NA DOMU 
 
Župan je podal kratko obrazložitev in predal besedo 
direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko Mojci Hrastnik, ki je 
hkrati obrazložila 11. in 12. točko dnevnega reda, nato je 
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje ( k točki 11) o podaji soglasja k ceni 
storitve pomoč na domu, z veljavnostjo od 01.03.2017: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 196 
Občinski svet Občine Vransko je podal za storitev 
pomoč na domu, soglasje k ceni 16,30€ na uro. 
Subvencija iz proračuna znaša 11,82€ in cena za 
uporabnika storitve 4,48€ na uro.  
Cene veljajo od 1.3.2017 dalje. 
 
Sledilo je glasovanje ( k točki 12) o Poročilu o delu Zavoda 
sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za storitev POMOČ NA 
DOMU: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 197 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s poročilom 
o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2016 za 
storitev POMOČ NA DOMU. 
 
K točki 3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. 
Jožeta  Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni 
center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda  
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri 
postopek) 
 
Župan je podal podrobno obrazložitev in nato odprl razpravo 
v kateri so sodelovali Jože Matko, Ervin Pepel, Ksenija 
Rovan Krivec in Vid Križnik. 
Sledilo je glasovanje o ustavitvi postopka odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec (druga obravnava), ki je bil obravnavan na 
23. redni seji občinskega sveta, dne 18. decembra 2013 (ker 
ostale občine soustanoviteljice niso sprejele predmetnega  
odloka): 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 198 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se 
ustavi postopek obravnave odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« 
Žalec (druga obravnava), ki je bil obravnavan na 23. 
redni seji občinskega sveta, dne 18. decembra 2013 (ker 
ostale občine soustanoviteljice niso sprejele 
predmetnega odloka). 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote 
Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  Potrate« Žalec iz Javnega 
zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega 
zavoda  Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (hitri 
postopek): 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 199 
Občinski svet občine Vransko sprejme Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi 
organizacijske enote Zdravstveni dom  »dr. Jožeta  
Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center 
Celje in o ustanovitvi Javnega  zavoda  Zdravstveni dom 
»dr. Jožeta Potrate« Žalec (prva in druga obravnava) v 
predlagani vsebini. 
 
K točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vransko (hitri postopek) 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je predlog odloka obravnavala na svoji 9. seji. 
Po podani obrazložitvi je odprl razpravo, v kateri ni nihče 
sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko: 10 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 200 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vransko v predloženem besedilu. 
 
K točki 5 Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza 
pitne vode v Občini Vransko (hitri postopek) 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Ksenija Rovan Krivec, Jože Matko in Ervin 
Pepel. 
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o sofinanciranju stroškov 
prevoza pitne vode v Občini Vransko: 10 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 201 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Pravilnik o 
sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini 
Vransko v predloženem besedilu. 
 
K točki 6 Sklep o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- 
zemljišče parc. št. 626/1, k.o. Prekopa (drugo branje in 
sprejem) 
 
Župan poda kratko obrazložitev in preda besedo Mariji 
Jerman, ki zadevo podrobneje predstavi, nato odpre 
razpravo v kateri ni nihče  sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o tehničnem popravku Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče 
parc. št. 626/1, k.o. Prekopa: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 202 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel Sklep o 
tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 626/1, k.o. 
Prekopa v predloženem besedilu. 
 
K točki 7 Obvezna razlaga 9. člena občinskega 
prostorskega načrta za gradnjo objektov na območju 
kmetijskega zemljišča 
 
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala podrobno 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali 
Jože Matko, Sonja Cencelj in Ivan Kokovnik. 

Sledilo je glasovanje o Obvezni razlagi 9. člena občinskega 
prostorskega načrta za gradnjo objektov na območju 
kmetijskega zemljišča: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:  
Sklep št. 203 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o obvezni 
razlagi 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) za gradnjo 
kmetijskih objektov za potrebe kmetije na območju 
kmetijskih zemljišč v predloženem besedilu. Sklep 
prične veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave občine Vransko. 
 
K točki 8 Mnenje o kandidatih za direktorja/direktorico 
UPI – ljudske univerze Žalec 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je predloge kandidatov obravnavala na svoji 9. 
seji, nato je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o podaji pozitivnega/negativnega 
Mnenja o kandidatih za direktorja/direktorico UPI – ljudske 
univerze Žalec: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:  
Sklep št. 204 
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidatke 
za direktorico UPI – Ljudske univerze Žalec Franje 
Centrih, glede na predstavljen program vodenja v 
obdobju 2017-2022, mogoče pričakovati uspešno 
vodenje javnega zavoda, zato daje pozitivno mnenje k 
njeni kandidaturi. 
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidata 
za direktorja UPI – Ljudske univerze Žalec Stanislava 
Žlofa, glede na predstavljen program vodenja v obdobju 
2017-2022, mogoče pričakovati uspešno vodenje 
javnega zavoda, zato daje pozitivno mnenje k njegovi 
kandidaturi. 
 
K točki 9 Imenovanje člana komisije za izvedbo razpisa 
INOVATOR LETA SSD 2016 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je podala podrobno obrazložitev in povedala da 
so člani komisije soglasno potrdili predlog, da se kot člana 
imenuje Matko Jožeta. Jože Matko je na sami seji omenjene 
komisije podal tudi ustno soglasje h kandidaturi. Župan je po 
obrazložitvi odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju člana komisije za izvedbo 
razpisa INOVATOR LETA SSD 2016: 9 glasov ZA, 0 glasov 
PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 205 
Občinski svet Občine Vransko v komisijo za izvedbo 
razpisa INOVATOR LETA SSD 2016 imenuje Matko 
Jožeta. 
 
K točki 10 Imenovanje predstavnika ustanoviteljev v 
svetu zavoda II. OŠ Žalec 
 
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec predsednici 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja, ki je podala podrobno obrazložitev in povedala da 
so člani komisije soglasno potrdili predlog, da se kot 
predstavnico ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec, 
imenuje Sonjo Cencelj, ki je na sami seji podala ustno 
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soglasje k imenovanju. Župan  je po obrazložitvi odprl 
razpravo v kateri ni nihče sodeloval. 
 
Sledilo je glasovanje o imenovanju predstavnika 
ustanoviteljev v svetu zavoda II. OŠ Žalec: 9 glasov ZA, 0 
glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 206 
Občinski svet Občine Vransko v svet zavoda II. Osnovne 
šole Žalec, za mandatno obdobje od 6. 3. 2017 do 5. 3. 
2021, kot predstavnico občin ustanoviteljic javnega 
zavoda, imenuje Sonjo Cencelj. 
 
K točki 13 Razno (obravnava vloge Nogometnega kluba 
Vransko za nakup kosilnice za potrebe košnje 
nogometnega igrišča) 
 
Župan je podal obrazložitev in odprl razpravo v kateri so 
sodelovali Vid Križnik, Anica Jagodič, Marjan Pečovnik, Ivan 
Kokovnik, Jože Matko, Sonja Cencelj, Ervin Pepel in Ksenija 
Rovan Krivec. 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa sofinanciranju 
nakupa kosilnice: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Sklep št. 207 
Občinski svet Občine Vransko je sprejel sklep, da se iz 
občinskega proračuna, za nakup kosilnice nameni 500€. 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Številka: 0320/2017                                             
Vransko, 14. 2. 2017  
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r.    

 

 
2. Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

 
ki je bila v torek, 21.2.2017, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Marjan Pečovnik, Ervin 
Pepel, Sonja Cencelj, Maja Presekar, Monika Vrankar, Anica 
Jagodič, (od 20.05): Alenka Lebeničnik, Jože Matko, Ivan 
Kokovnik in Vid Križnik 
- opravičeno odsotna članica Občinskega sveta: Ksenija 
Rovan Krivec 
- občinska uprava: Franc Sušnik župan in Mateja Godler 
-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:  10 glasov ZA, 
0 glasov PROTI 
 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 208 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 2. 
izredne seje, kot sledi: 
1. Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora 
 
K točki 1 Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 
opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora 
 
Župan je podal podrobno obrazložitev, nato je odprl 
razpravo, v kateri je sodelovala Alenka Lebeničnik. 
Sledilo je glasovanje o Obvezni razlagi 21. člena Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 
3.6.5 opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora: 10 
glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 209 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Obvezno razlago 
21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vransko, poglavja 3.6.5 opredelitve podrobnejše 
namenske rabe prostora, za območje prostorske enote 
VR13-1g/SS4 v predloženem besedilu. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45. 
 
Številka: 0320/2017                                             
Vransko, 21. 2. 2017  
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 

O B V E S T I L A 

3. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 
dne 3. 4. 2017 izdala dopolnilno odločbo glede ugotavljanja, 
preprečevanja in zatiranja aviarne influence (ptičje gripe). 

Odločbo najdete na spletni povezavi: 
http://www.mojaobcina.si/prenosi/novice/vransko/85036_dop
olnilnaodlocba3.4.2017.pdf 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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MALI SONČKI NA SKIROJU
V vrtcu Vransko smo že več let vključeni v športni projekt Mali 
sonček, ki otrokom glede na starost nudi izvajanje gibalnih na-
log v športni dvorani in na prostem. V naši skupini 2–3 let starih 
otrok smo uspešno opravili že skoraj vse naloge. V aprilu smo 
se lotili še vožnje s skiroji. Otroci so prinesli v vrtec čelade in 
dogodivščina se je pričela. Večina otrok se je s skiroji vozila kot 
pravi dirkači, nekaterim je bilo dovolj, da so skiro le potiskali na-
okrog. Otroci so se veselili, ko so za uspešno opravljeno nalogo 
osvojili nalepko sončka.

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.

PLANINCI VRTCA VRANSKO PRI 
MOČNIKOVEM MLINU

Izkoristili smo sončno ponedeljkovo popoldne in jo mahnili na 
planinski potep. Na zemljevidu smo imeli začrtano kar dolgo 
pot. Sovica Oka nas je vodila proti Praprečam, od tam pa ob po-
toku Merinščica do Merince. Malo pred ciljem sta nas prijetno 
presenetila ga. in g. Marolt Dolinšek, starša naše planinke. Ob 
tej priložnosti se jima zahvaljujemo za izdatno okrepčilo in igro 
na njihovem vrtu. 

Pot smo nadaljevali skozi vas proti zahodu in kmalu pred seboj 
zagledali mlin pri Močniku. Našli smo še zadnjo sovico, odkrili, 
kaj nam je pripravila v nahrbtniku, se fotografirali ob ribniku, 
nato pa s starši odšli vsak na svojo stran. 

Zahvaljujeva se staršem, ki nama vedno prisluhnejo in nam 
skrajšajo del poti ter nam tako omogočijo, da lahko spoznava-
mo nove kotičke našega lepega kraja.

Katja Rotar in Mateja Remic

Vranin glas - strani OŠ Vransko

PODELITEV Ob ZAKLJUČKU 21. NATEČAJA 
NARAVNE IN DRUgE NESREČE

V ponedeljek, 10. aprila 2017, ob 11. uri smo v Poklicni gasil-
ski enoti Celje prisostvovali svečani zaključni prireditvi ob za-
ključku regijskega natečaja Naravne in druge nesreče – Pozor, 
nevarne snovi. Natečaj je razpisala Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, Izpostava Celje. 

Najprej so nam predstavili, kako poteka delovni dan poklicnih 
gasilcev. Ogledali smo si njihova vozila in opremo ter njihovo 
tehniko v primeru razlitja nevarne snovi. Sledila je svečana 
podelitev priznanj in praktičnih daril. 

Priznanje je prejel Marcel Semprimožnik, učenec 9. a-razreda, 
za pesem Pesticid ubija, ki so jo posredovali tudi na državni na-
tečaj. Iskrene čestitke!

PRVOŠOLCI NA PLAVALNEM TEČAJU
Plavanje je izrednega pomena, saj človeku omogoča varno 
gibanje ob in v vodi ter je najboljša preventiva pred utopitvami.  
Od 27. do 31. marca je za učence 1. razreda Osnovne šole Vran-
sko-Tabor potekal 10-urni plavalni tečaj na bazenu v Golovcu.  
Devetindvajset učencev se je prilagajalo na vodo, učilo plavati 
oziroma izpopolnjevalo tehniko plavanja. Prvošolci so se izka-
zali za odlične plavalce. Iz dneva v dan so  bili samozavestnejši 
in so bolj uživali v vodi. Zadnji dan plavalnega tečaja so svoje 
nadobudneže prišli pogledat tudi vsi starši. Otroci pa so jim z 
velikim veseljem pokazali, kaj so se naučili. 

Učiteljice 1. razreda
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PLAVALNI TEČAJ VRANSKIh TRETJEŠOLCEV
Plavanje je pomembno za naše življenje in ker se tega na 
šoli zavedamo, organiziramo plavalne tečaje. V tednu od 27. 
do 31. 3. 2017 so imeli učenci tretjega razreda centralne šole 
plavalni tečaj. Organizirali smo ga v bazenu Golovec Celje, 
kjer so plavalni učitelji kluba Neptunček Celje delili znanje 
našim učencem. O plavalnem tečaju so učenci 3. a napisali: 

Na plavalnem tečaju smo drseli, plavali kravl, hrbtno in ža-
bico. Naučil sem se dve novi tehniki, in sicer kravl in hrbtno 
plavanje. Osvojil sem bronastega delfinčka. Rok Remic, 3. a 

Naučil sem se plavati hrbtno. Osvojil sem bronastega delfin-
čka. Všeč mi je bilo, ko smo skakali v vodo. Gašper Matko, 3. a 

Na plavalnem tečaju smo se učili skakati na glavo, kravl, 
žabico, drsenje in plavati hrbtno. Naučila sem se skakati s 
štartnega bloka in hrbtno plavati. Osvojila sem bronasto 
priznanje. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo plavali v velikem 
bazenu. Zala Krivec, 3. a 

Na plavalnem tečaju sem se med igro največkrat lovila. 
Naučila sem se kravl, drsenje, žabico, hrbtno plavanje in 
skok na glavo. Na koncu tedna sem osvojila bronastega 
delfinčka. Najbolj všeč mi je bilo, ker smo imeli dvakrat na 
dan čas za igro. Saša Musi, 3. a 

V tednu od 27. do 31. 3. smo imeli plavalni tečaj. Učili smo 
se kravl, žabico in hrbtno plavanje. Osvojila sem bronastega 
delfinčka. Všeč mi je bilo med odmori, takrat je bil pravi hec. 
Večkrat me je nasmejala Špela, ki se je čudno smejala pod 
vodo. Upam, da se to še ponovi, drugače si bom pa to za 
vedno ohranila v spominu. Manca Grilj, 3. a 

Na plavalnem tečaju sem plavala in se zabavala. Naučila sem 
se plavati in skakati z različnih pozicij. Osvojila sem brona-
stega delfinčka. Vse mi je bilo všeč, najbolj pa malica, saj 
smo med malico Špela, Manca in jaz jedle v majhni gardero-
bi. Tej garderobi smo me tri rekle konzerva. Pia Drolc, 3. a 

Na plavalnem tečaju sem plavala. Naučila sem se plava-
ti žabico, kravl, hrbtno in drsenje. Osvojila sem srebrnega 
delfinčka. Najbolj mi je bilo všeč, ko so nas prišli gledat 
starši. Klavdija Mali, 3. a 

Naučila sem se plavati kravl. Všeč mi je bila igra in plavan-

je v velikem bazenu. Osvojila sem bronastega delfinčka. 
Inja Krušič, 3. a 

V tednu, ko smo imeli plavalni tečaj, smo plavali in skakali. 
Naučila sem se plavati kravl, hrbtno, žabico, skakati na gla-
vo in bombico. Osvojila sem bronastega delfinčka. Najbolj 
mi je bila všeč igra. Ajda Bogataj, 3. a 

Učili smo se kravl, žabico, hrbtno in učili smo se tudi skakati 
v vodo. Naučila sem se plavati hrbtno in osvojila sem bro-
nastega delfinčka. Vsak dan mi je bilo všeč, saj smo se ob 
koncu lahko igrali. Špela Kramar, 3. a 

Na plavalnem tečaju smo se učili drsenje, kravl, žabico. Os-
vojil sem bronastega delfinčka. Zelo mi je bilo všeč, ko smo 
se igrali. Elija Jerman, 3. a 

Učil sem se plavati. Naučil sem se plavati žabico, kravl, hrbt-
no plavanje, skok na glavo. Osvojil sem bronastega delfin-
čka. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo imeli prosti čas in ko 
smo skakali s štartnega bloka. Všeč mi je bilo tudi, ko sem 
tekmoval z Mihom. Gal Slapnik, 3. a

Vranin glas - strani OŠ Vransko

VRTEC IN MARKACISTI PRI MARKIRANJU PLANINSKE POTI
Otroci pridobivajo izkušnje in nova znanja preko različnih de-
javnosti.

Ker se nam je ponudila možnost sodelovanja s planinci iz Planin-
skega društva Vransko, smo se te priložnosti razveselili in se z 
njimi podali na markiranje planinske poti.

Na lepo, sončno dopoldne smo se zbrali v trgu Vransko pod 
kostanji, kjer je izhodišče vseh planinskih poti na Vranskem, ter 
se podali na pot proti Čreti. Planinci so nam pokazali, kako se 
markira planinska pot. Vmes smo odrezali tudi kakšno vejo, da 
so markacije bolj vidne. Dodali smo tudi eno smerno tablo, ker 
smo menili, da je zaradi varnosti pohodnikov to potrebno.

Najlepše se zahvaljujemo g. Jožefu Semprimožniku, g. Janezu 
Semprimožniku in g. Ivanu Izlakarju za prikazano delo.

Preživeli smo prijetno, aktivno dopoldne v naravi in se ob tem 
tudi marsikaj novega naučili. Bili smo v prijetni družbi marka-
cistov, od katerih sta dva hkrati dedka dveh naših varovancev. 

Otroci odd. 4–5 s Simono Kopitar in z Matejo Remic



17

POMLADNA AKCIJA KUhARJEV, VRTNARJEV, ČEbELARJEV IN PLANINCEV
Na osnovni šoli Vransko-Tabor se odvijajo številne interesne de-
javnosti, izmed katerih so zlasti v spomladanskem času aktivne 
kuharsko-vrtnarska, čebelarska in planinska dejavnost. Tokrat 
smo združili moči in v mesecu marcu izvedli kar nekaj srečanj. 

Najprej so planinci, ki se izkazujejo tudi na pevskem, plesnem 
in glasbenem področju, pripravili kratek program in ga 23. 3. 
2017 pokazali na občnem zboru Planinskega društva Vransko. V 
ta namen so člani kuharsko-vrtnarskega krožka dan prej spekli 
različno pecivo in piškote, s katerimi so pogostili goste občnega 
zbora. 

Prav tako se je začela pomlad na šolskem vrtu. Visoke grede 
smo očistili, prekopali in posejali prvo zelenjavo (krompir, red-
kev, čebulo, peteršilj, grah), v razredu pa posejali zelenjavo za 
sadike, ki jih bomo kasneje presadili na vrt. 

Teden kasneje, 30. 3. 2017, smo se člani kuharsko-vrtnarskega 
krožka združili s člani čebelarskega krožka. Namen srečanja je 
bil posaditi nekaj medonosnih rastlin. Učenci so skopali luknje 
in posadili divjo češnjo, rdeči in črni ribez, srobot, posejali ame-
riški slamnik, ognjič in sončnice. Vse skupaj so zalili in upamo, da 

Vranin glas - strani OŠ Vransko

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA 
POLEPŠALA DRUžENJE

V torek, 21. marca, smo se prostovoljci OŠ Vransko-Tabor 
odpravili na druženje s stanovalci Našega doma. Druženje 
je bilo veselo, zabavno, glasbeno in plesno obarvano, saj so 
se nam pridružili tudi člani otroške folklorne skupine, ki jo 
vodi gospa Breda Čvan. Mladi folkloristi so stanovalce na-
vdušili s svojim programom. Zaplesali in predstavili so ljud-
ske plese, igre in pesmi. Vsem folkloristom in mentorici se 
zahvaljujemo za popestritev druženja. 

Po programu smo se prostovoljci pomešali med stanovalce 
in skupaj smo igrali igro lov na zaklad. Pri lovu so nas čakale 
skupne naloge, ki smo jih morali opraviti. Ob vsaki uspešno 
opravljeni nalogi smo prejeli dodaten namig, kje bi lahko 
našli zaklad. Zaklad je bil vsem nam na očeh, in sicer v jedil-
nici doma. Ob koncu druženja smo si ga prijateljsko razdelili 
in se veseli in zadovoljni odpravili domov. 

Člani krožka prostovoljno delo in Podmladka  
OO RK Vransko

bodo rastline kar najbolje uspevale. Po delu v vrtu je sledilo delo 
v gospodinjski učilnici, kjer so kuharji zopet pekli pecivo, tokrat 
za poslovilno srečanje gospoda Francija, ki je dolga leta na šoli 
opravljal delo hišnika, sedaj pa odhaja na zaslužene »počitnice«. 
Poleg peciva so pripravili še sirove zavitke in kuhan krompir z 
maslom. Enostavno, a slastno! 

Za piko na i smo se na prvo aprilsko soboto zbrali še šolski 
planinci.  Pridružili smo se čistilni akciji, ki jo je organizirala Obči-
na Vransko. Pobirali smo smeti na relaciji Ilovica, Tršca, do poli-
gona varne vožnje in nazaj skozi naselje Brode, mimo čistilne 
naprave do gasilskega doma na Vranskem. Na poti so nas s slad-
karijami in sokom pogostili prijazni občani. Ob koncu smo se za 
nagrado najedli dobre malice. 

Pomladni mesec marec je bil res pester in pisan, poln lepih in 
poučnih dogodivščin, sedaj pa odhajamo prazničnemu aprilu 
naproti, ko nas bo zopet čakalo veliko dela. Pa na svidenje do 
takrat.
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VELIKA PLANINA (gradišče, 1666 m)
V nedeljo, 9. aprila,  se je 9 planincev udeležilo čudovitega 
izleta na Veliko planino. Z osebnima avtomobiloma smo se 
odpeljali skozi Tuhinjsko dolino do Kranjskega Raka oziro-
ma malo višje do Jelševega konfina, kjer je veliko parkirišče. 

Tu nas smerokazi usmerijo na ozko pešpot, ki se strmo 
vzpne skozi gozd. Pot nas pripelje na Gojško planino, kjer 
zavijemo levo in se čez pašnik vzpnemo na Malo planino. 
V Jarškem domu sledi postanek za čaj in zajtrk. Pot nada-
ljujemo mimo Domžalskega doma proti pastirskemu nasel-
ju  in kapeli Marije Snežne (škljoc − skupinska fotografija) 
do Zelenega roba (okrepčevalnica). Še nekaj minut in že 
smo na najvišjem vrhu z imenom Gradišče. Pot v rahlem 
polkrogu nadaljujemo nazaj proti Domžalskemu domu, kjer 
sledi kosilo. Tudi Jarški dom nas ne spusti mimo in poskrbi 
za to, da ne dehidriramo. Po daljšem počitku na toplem son-
cu in v objemu žafrana se počasi odpravimo do izhodišča. 

Bojan Mavrič

VRANI VRANSKO - VSAK DAN MOČNEJŠI
Približuje se poletje in z njim konec tekmovalne košar-
karske sezone za Vrane. S tekmami smo zaključili že 
skoraj vsi v klubu, na parketu se potijo le še najmlajši, 
ekipi U-9 in U-11, obe izjemno uspešno ali bolje rečeno 
− zaenkrat brez napake. Ekipa U-9 je na svojem prvem 
turnirju zabeležila dve prepričljivi zmagi, ekipa U-11 pa je 
po 14-ih tekmah še vedno brez poraza. V konkurenci 90 
klubov 1. SKL smo ena izmed dveh ekip v Sloveniji, ki ji to 
uspeva − do konca sezone pa nas čakajo še štiri tekme. 
Sezono so odlično zaključili tudi malo starejši fantje, eki-
pa U-13, ki si je za nagrado priborila nastopanje v 1. SKL 
v prihodnji sezoni, kamor smo zaradi visoke uvrstitve ob 
koncu sezone uvrščeni neposredno, brez kvalifikacij. Te 
pa čakajo še fante ekip U-15, U-17 in prvič na Vranskem 
tudi U-19 oz. mladince. Za nastop v 1. SKL se bodo borili v 
mesecu maju, zato treningi še vedno potekajo vsak dan 
in tako bo do konca šolskega leta. Cilj, ki smo si ga zadali 
pred sezono, smo izpolnili tudi člani. Po izredno uspeš-
nem prvem delu smo se v drugem borili za naslov prvaka, 
kar nam na koncu sicer ni uspelo, smo pa zadovoljni z 
osvojenim 4. mestom. 

Ob koncu sezone torej ugotavljamo, da smo ponovno 
napravili ogromen korak naprej, vsaj kar se tiče trenažne-
ga procesa in tekmovalnih dosežkov. Na pomoč v orga-
nizaciji kluba nam je s svojimi bogatimi izkušnjami pris-
kočil tudi Denis Oštir, za kar smo mu v klubu neizmerno 
hvaležni. V želji po še boljšem delu v klubu vabimo tudi 

ostale, da se nam priključijo z dobrimi idejami, podporo 
na tribunah Vrane ali pomočjo v karkšnikoli obliki. Hvala!

 Iz življenja društev
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PObOžNOST KRIžEVEgA POTA
Čudovito sončno vreme na cvetno nedeljo je kar vabilo v 
naravo. Prijeten sprehod med cvetočim sadnim drevjem 
ter zelenjem gozda smo združili s postno pobožnostjo 
molitve križevega pota. V Pogradu se nas je zbralo kar 
lepo število. Tam smo se s pesmijo, z molitvijo rožnega 
venca ter križevega pota  povzpeli  do prelepe cerkvice  
sv. Jeronima na Taboru. Postno pobožnost je vodil gos-
pod župnik Jože Turinek , za konec pa smo v cerkvi zmolili 
še litanije in prejeli blagoslov.

Rafko Novak

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 

 

vabi na 

 1. KULINARIČNI POHOD  
»Z Guštom po poti dediščine« 

sobota, 20. 5. 2017 
 

8.00-9.00  

 prijava pohodnikov 

 predstavitev in degustacija TD GUŠT in ponudnikov v TIC-u 

9.00 

 start pohoda  

 

 

Start: pri Schwentnerjevi hiši 

Cilj: pri Športni dvorani Vransko 
 

Pohod bo potekal po znanih in malo manj znanih  

poteh. Pohodniki bodo občudovali idilično naravo,  

si ogledali kulturno dediščino na poti in okušali dobrote  

lokalnih ponudnikov. 

 

Pot ni zahtevna in je primerna tudi za otroke in starejše. 

 

Štartnina 10 EUR (od 14. leta dalje) vključuje oglede,  

degustacije in topel obrok na cilju. 
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Odprtje razstave bo 12. maja 2017 

v Športni dvorani Vransko 
hkrati s slavnostno akademijo Občine Vransko. 

 
Razstava bo na ogled v soboto in nedeljo, 

13. in 14. maja 2017, od 10. do 18. ure. 

 

  VEZILJE SNEŽINKA VRANSKO 
            Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko 
 

vabijo na 
 
 
 
 
 
 

       9. RAZSTAVO ROČNIH DEL 
 
 
 

Na razstavi se bodo predstavili tudi: 
Likovni krožek DUTŽO Vransko 

Marija Grabnar - Flegarjeva Marica iz Motnika  
  ROŽCE - izdelovalke rož iz krep papirja DUTŽO Vransko 

 

BREZPLAČEN SEMINAR TEMELJNIh 
POSTOPKOV OŽIVLJANJA

V okviru projekta "Srcu prijazna 
občina" Občina Vransko v 
sodelovanju s snovalci projekta 
iHELP organizira brezplačen 
seminar temeljnih postopkov 
oživljanja. 

Seminar bo potekal v sredo, 17. 5. 2017, ob 19. 
uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Program seminarja: 
• Predstavitev projekta iHELP. 
• Kako poskrbeti za lastno varnost? 
• Kdaj je potrebno oživljati osebo? 
• Osnovni koraki temeljnih postopkov 

oživljanja (ugotavljanje zavesti, diha ali 
ne diha, SOS-alarmiranje preko iHELP 
mobilne aplikacije, klic na pomoč (112), 
masaža srca, umetno dihanje, uporaba 
defibrilatorja). 

• Oživljanje novorojenčka, otroka in odrasle 
osebe. 

• Kaj je in kako deluje defibrilator? 

Lepo vabljeni.

 Zdaj pa ostane
 vera, upanje, ljubezen,
 to troje; ljubezen pa
 je največja med njimi.

Z A h V A L A
ob boleči izgubi drage žene, mami, mame, sestre in tašče

M A R I N K E   N O V A K 
(1946 – 2017) iz Vranskega 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sočutje, cvetje, sveče, svete 
maše in darove za župnijsko cerkev.

Zahvalo izrekamo g. župniku Jožetu Turineku za skrbno 
opravljen cerkveni obred, pevski skupini M.J.A.V., Heleni 
Golob, Eriku Majheniču, Pogrebni službi Ropotar, sodelavkam 
iz Karitasa Vransko ter Mariji Završnik za ganljive poslovilne 
besede.

Iskrena hvala tudi zdravnicama dr. Ljubi Centrih – Četina in dr. 
Pavli Zalokar Rode ter sestram Lojzki, Jasni, Marti in Anici za vso 
oskrbo in lajšanje bolečin.

Hvala vsem, ki ste mamo obiskovali, vzpodbujali in zanjo molili 
ter jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji zemeljski 
poti po rodnem kraju.

S hvaležnostjo: 
vsi njeni
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OBVEZNA REGISTRACIJA MOPEDOV OD 1. MAJA 2017 DALJE

Pogosto med množico vozil, ki se vozijo po 
cestah, tako v mestih kot tudi na podeželju, 
srečujemo mopede, ki so zaradi svoje 
priročnosti, gibčnosti in ekonomičnosti 
priljubljeno prevozno sredstvo tako 
mladih kot tudi starejših voznikov. 
Moped je, kot to določa Zakon o motornih 
vozilih, motorno vozilo z dvema ali s tremi 
kolesi, katerega delovna prostornina 
motorja na prisilni vžig ne presega 50 
ccm ali moč motorja na kompresijski vžig 
ali trajna nazivna moč elektromotorja ne 
presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 45 km/h. 
V to kategorijo sodijo tudi mopedi, pri 
katerih trajna nazivna moč pogonskega 
motorja ne presega 4 KW in konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h.  
V skladu z zgoraj citiranim zakonom morajo 
biti vsi mopedi po 1. 5. 2017 registrirani. 
Lastniki tovrstnih jeklenih konjičkov, ki jih 
želite registrirati, lahko to storite na kateri 
koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali 
pri pooblaščeni registracijski organizaciji. 
Vlogi za registracijo mopeda morate 
lastniki vozila priložiti naslednja dokazila: 
• dokazilo o izvoru in lastništvu mopeda 

ali posameznih delov mopeda, ki 
so bili dodatno vgrajeni (npr. šasija, 
motor), 

• potrdilo o skladnosti ali soglasje 
k registraciji, če gre za vozilo, za 
katero mora biti izdano tako potrdilo 
ali soglasje v skladu z Zakonom o 
motornih vozilih, 

• dokazilo o sklenjenem zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti, 

• dokazilo o tehnični brezhibnosti 

mopeda, ki je veljavno, če je bil 
tehnični pregled opravljen pred 
največ 30 dnevi. Tehnični pregled 
mopeda je potrebno opraviti pred 
prvo registracijo mopeda, če je 
moped starejši od 4 let. 

Za mopede se letna dajatev za uporabo 
vozila v cestnem prometu ne plačuje. 
Ob registraciji mopedov, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 km/h, se ne preverja ustreznost 
vozniškega dovoljenja, saj vozniško 
dovoljenje za te mopede ni obvezno. 
V primeru, da dokazila o izvoru (dokazila 
o vseh preprodajah mopeda od prvega 
dajanja na trg do zadnjega trenutnega 
lastnika) in lastništvu mopeda (trenutno 
lastništvo mopeda) nimate, pa je bil vaš 
moped na območju Slovenije pred 1. 5. 
2004 in njegovo lastništvo ni sporno, 
lahko to dokazujete v posebnem 
ugotovitvenem postopku (tako, kot 
to velja za starodobnike ali traktorje). 
Tovrsten postopek je del registracijskega 
postopka, zato ga mora izvesti tista 
registracijska organizacija (upravna enota 
in pooblaščena registracijska organizacija 
oz. strokovna organizacija, ki izvaja 
tehnične preglede vozil), pri kateri ste 
lastniki podali vlogo za registracijo. 
Registracijska organizacija bo po prejemu 
vloge za registracijo mopeda in prilog sama 
presojala, katera dokazila je morebiti še 
potrebno priložiti oziroma katera procesna 
dejanja opraviti. V poštev tako pridejo 
vsa listinska dokazila, potrdila iz uradnih 
evidenc, izjave strank, izjave prič. Stranka 
oz. vložnik in priče podate svoje izjave 

ustno, uradna oseba pa izdela zapisnik. 
Če se posebni ugotovitveni postopek 
uspešno zaključi in vaš moped izpolnjuje 
tudi ostale pogoje za registracijo, vam 
registracijska organizacija izda prometno 
dovoljenje. 
Strošek izvedbe postopka registracije 
mopeda je odvisen od tega, ali se izvede 
na upravni enoti ali pri pooblaščeni 
registracijski organizaciji, ki za izvedeni 
postopek registracije stranki zaračuna 
strošek po svojem ceniku. Registracija 
mopeda pri upravni enoti znaša 27,11 
evrov.  
Mopedi, pri katerih konstrukcijsko 
določena hitrost ne presega 25 km/h, 
morajo imeti nameščene drugačne 
registrske tablice kot ostali mopedi. Gre 
za registrske tablice, identične obstoječim 
registrskim tablicam za mopede, s to 
razliko, da imajo številke in črke izpisane 
z rdečo barvo, ostali mopedi pa s črno 
barvo.
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. 
Naj vam želimo le še lepe in prijetne 
prvomajske praznike ter srečno in varno 
vožnjo. Bodite vidni in previdni. 

Simona Stanter, načelnica

ČEbELE IN OPRAŠEVANJE
Opraševanje rastlin je v preteklosti potekalo spontano in brez posre-
dovanja ljudi. Na poljščine, ki potrebujejo opraševanje, so opraševalci 
prihajali iz bližnjih habitatov (mejic). Z intenziviranjem kmetijstva so 
se najprej povečale velikosti posameznih sejanih poljščin, nato pa tudi 
mejne površine, ki so s tem postale manj primerne za bivanje opraše-
valcev, poleg tega jim niso več nudile zadostnega vira primerne hrane. 
Na nekaterih območjih se je zaradi odsotnosti teh opraševalcev močno 
povečala potreba po vzpostavitvi načrtovanega opraševanja poljščin, 
predvsem z dovozi čebel in čmrljev. 

Od opraševanja je odvisnih ogromno število rastlin. Od približno 
240.000 cvetočih vrst rastlin je kar 220.000 takšnih, ki jih oprašujejo 
opraševalci. Ostale vrste oprašuje bodisi veter ali voda. V primeru, da 
govorimo o gospodarskih rastlinah, je kar 3/4  poljščin, ki imajo koristi 
od opraševanja. Med njimi je veliko sadja: jabolka, hruške, češnje, me-
lone, jagode ipd., nekatera poživila, kot sta kava in kakav itd., poleg 
tega je opraševanje potrebno tudi za pridelavo semena za večino 
zelenjave, zelišč in začimb. Končno je potrebno opraševanje tudi za 
proizvodnjo vlaken, kot sta bombaž in lan. Skupna globalna vrednost 
opraševanja rastlin je zasto ocenjena na 218-530 milijard evrov na leto. 

V zadnjem obdobju se pomena čebel in opraševalcev zavedamo veliko 
bolj kot pred časom. Pozornost javnosti je tema pridobila predvsem 
zaradi množičnega izginjanja čebel, ki so mu bile priča najprej Združene 
države Amerike, nato pa delno tudi Evropa. Poleg tega so bili v zad-
njem obdobju zaradi različnih in ne povsem razjasnjenih vzrokov pogo-
sti primeri visokih padcev čebeljih družin preko zime. Te spremembe so 
imele široko odmevnost in so nas opominjale na krhkost ekosistema, 

v katerem živimo in od katerega smo zelo odvisni. Bolj kot kdaj koli 
smo pričeli razmišljati o posledicah, ki bi nas doletele, če bi opraševalci 
izumrli. Nenazadnje na svetu že obstajajo področja, kjer je potrebno 
opraševalce v času cvetenja rastlin na površine načrtovano vnašati in 
na ta način zagotavljati servis opraševanja, ki je pred tem potekal spon-
tano in brez naše pozornosti. 

Organizacija združenih narodov (OZN) je za Evropo zapisala, da se šte-
vilo čebel zmanjšuje že od leta 1965. Posamezni čebelarji pa predvsem 
od leta 1998 poročajo o neobičajni šibkosti in umiranju čebel, zlasti 
konec zime in v začetku pomladi. 

Pomena opraševanja se zelo dobro zavedamo tudi na Čebelarski zvezi 
Slovenije, zato v zadnjem obdobju vse bolj delujemo tudi v smeri, da bi 
zagotovili čim boljše pogoje za preživetje čebel in ostalih opraševalcev. 
Zato smo podali že mnoge pobude in izpeljali številne projekte. Tudi 
pobuda, da 20. maj postane svetovni dan čebel, je posledica razmišlja-
nja, da je na globalni ravni pomembno, da se ljudje čim bolj zavedamo 
pomena čebel in okolja, v katerem živimo, in da ga poskušamo vsi sk-
upaj na različne načine izboljšati. Veseli dejstvo, da je predlog do sedaj 
bil vsepovsod soglasno sprejet in potrjen in da bodo Združeni naro-
di (ZN) verjetno že v letošnjem letu pobudo potrdili. S tem se bomo 
Slovenci zapisali v zgodovino kot narod, ki si prizadevamo za ohra-
nitev narave, čebel in ostalih opraševalcev ne le doma, ampak na 
celem svetu. Več o pobudi si lahko preberete na novi spletni strani: 
http://worldbeeday.org/si/

Dr. Peter Kozmus
Strokovni vodja rejskega programa za kranjsko čebelo
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 5. 2017
9.00

PRVOMAJSKI POhOD
NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN

ZAJČEVO KOČO

odhod izpred
KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

5. 5. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

11. 5. 2017
9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO 
KMETOVANJE

Občina Tabor
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

12. 5. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

19. 5. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

20. 5. 2017
20.00

KONCERT MEŠANEGA PZ TABOR Z 
GOSTI:

MoPZ KAREL VIRANT BRASLOVČE
Dom krajanov Tabor Pevsko društvo Tabor

(041 657 580)

26. 5. 2017
17.00-19.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

27. 5. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

28. 5. 2017
9.00

REKREACIJSKO
KOLESARJENJE

start izpred brunarice
pri igrišču POŠ Tabor

ŠD Partizan
(040 397 376)

30. 5. 2017
18.00

PRAVLJIČNA uRICA S 
POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)
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POSLOVILI SO SE
Aprila se je od nas poslovila:  

Marinka Novak (1946-2017)

Napovednik dogodkov - MAJ  2017

DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 5. 2017

10.30
 12.00
 13.00

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE 
NA ČRETI

delavska maša
spominska slovesnost

družabno srečanje

cerkev Matere Božje,
spomenik padlim v NOB,

planinski dom

Občina Vransko,
Občina Nazarje,

Planinsko društvo Vransko
(03 703 28 00)

5. 5. 2017 
16.30-18.00 TEČAJ SAMOOBRAMBE ZA ŽENSKE, 2. del Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

7. 5. 2017 
11.00-14.00 LISJAKOVA TRŽNICA Gostilna Pri mamici, 

Ločica pri Vranskem 
Hiša Lisjak

(051 365 040)

8. 5. 2017 
19.00

Zaključno srečanje
SAVINJČANI BEREMO 2016/17

Dom II. slovenskega tabora 
Žalec

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

9. 5. 2017
10.00

BRALNA uRA Z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

11. 5. 2017 
17.00 TEST hOJE NA 2 km Nogometno igrišče Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

11. 5. 2017
18.00

Odprtje razstave Metke Lipnik
OBRAZI Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

12. 5. 2017
19.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 
OBČINSKEM PRAZNIKu Športna dvorana Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

13. 5. 2017 
19.00

Predavanje Alenke Jelen
GEOMORFOLOŠKA RAZISKAVA FOSILNEGA 

PLAZu IN DOMNEVNEGA JEZERA NA 
VRANSKEM 

Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

13.-14. 5. 2017
10.00-18.00 9. RAZSTAVA ROČNIh DEL Športna dvorana Vransko

UTŽO Vransko – 
Vezilje Snežinka Vransko

(041 760 678)

16. 5. 2017 
18.00 PRAVLJIČNA uRA S POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 5. 2017 
10.30

Delavnica v okviru Parade učenja
IGRA IN IGRAČE PRETEKLOSTI Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko, UPI Žalec

(041 919 829)

20. 5. 2017 
8.00

1. KuLINARIČNI POhOD 
Z Guštom po poti dediščine start pred Schwentnerjevo hišo ZKTŠ Vransko

(03 703 12 10, 041 919 829)

23. 5. 2017
10.00

BRALNA uRA Z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

26. 5. 2017
20.00

Koncert
LEGENDE NARODNO-ZABAVNE GLASBE Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

27. 5. 2017 
20.00

Vranski poletni večeri 
– oživimo kulturno dediščino

MILENA LIPOVŠEK, flavta
BOŠTJAN LIPOVŠEK, horn

cerkev sv. Jeronima na Taboru ZKTŠ Vransko 
(031 210 298)
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LEGENDE 
NARODNO-ZABAVNE 

GLASBE

KONCERTKONCERT LEGENDE 
NARODNO-ZABAVNE 

GLASBE

Štirje kovaci
Igor in Zlati zvoki

Fantje s Praprotna
Ansambel Toneta Rusa

ŠPORTNA DVORANA 
VRANSKO

petek, 26. 5. 2017, ob 20.00
Vstopnice:

prodajna mesta Mojekarte.si, TIC Vransko


