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OBČINSKI INFORMATOR

številka 121
Vransko, 31. 03. 2016

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko

Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11

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

Izdajatelj: ZKTŠ Vransko

Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož

Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

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

Naklada: 1000 izvodov

Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, PGD Vransko, AMZS CVV Vransko, 
ČZS, Studio Di.Foto.Graf, 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 29. 04. 2016.

Prispevke zbiramo do 15. 04. 2016 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

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

UREDNIŠTVO

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

UREDNIŠTVO

Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega 
informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce 
prosimo za kratke in jedrnate članke.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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PISMA BRALCEV / ZGODILO SE JE ...

Spoštovani,
s tem kratkim sporočilom bi se radi zahvalili za sodelovanje pri našem dogodku Vransko 
Summer Night 2015 in za vso vašo podporo, brez katere izvedba tako velike prireditve ne bi 
bila mogoča. 
Ker je dogodek dobrodelen, smo z zbranimi sredstvi lanskega dogodka podprli dečka Luka, 
ki oboleva za cerebralno paralizo in mu, tudi z vašo pomočjo, olajšali življenje ter pripomogli 
k nakupu hišnega dvigala. 
Tudi letos smo z ekipo že globoko v pripravah na Vransko Summer Night 2016, ki bo največji 
do sedaj in v veliko veselje nam bo, če se nam boste pridružili. 
Lepo vas pozdravljam. 

Aleksander Reberšek

Skupščina  GaSilSke zveze  Žalec
V dvorani Doma kulture 
Braslovče je minuli petek po-
tekala 61. skupščina Gasilske 
zveze Žalec, ki vključuje vsa 
gasilska poveljstva spodnje-
savinjskih občin, razen  Občine 
Prebold, ki ima svojo  Gasilsko 
zvezo.

kviz GpO vranSkO in Gz Žalec

V gasilskem domu na Vranskem je 
19. 2. 2016 potekal kviz gasilske mla-
dine GPO Vransko. Udeležili so se ga 
pionirji in mladinci sosednjih gasilskih  
društev občine Vransko. Po uvodnih 
pozdravih g. župana Franca Sušnika in 
poveljnika GPO Vransko g. Vladimirja 
Reberška so tekmovalne ekipe začele 
z uradnim  tekmovalnim delom, po 
končanem delu pa je sledila še uradna 
razglasitev najboljših ekip.

Na tekmovanje GZ Žalec so se uvrstile: 
dve ekipi pionirjev PGD Vransko, ena 
ekipa mladink PGD Vransko in ena 
ekipa pripravnikov PGD Vransko, iz 
sosednjih društev pa ena ekipa pri-
pravnikov PGD Tešova in ena ekipa 
pionirjev iz PGD Prekopa-Stopnik.

Kviz GZ Žalec je prav tako potekal na 
Vranskem, v športni dvorani in na OŠ 
Vransko, in sicer 5. 3. 2016. Tudi tu 
so naše tekmovalne ekipe dosegle 
odlične uspehe:
• pionirke PGD Vransko 2. mesto,
• mladinke PGD Vransko 5. mesto,
• pripravniki PGD Vransko 3. mes-

to.

Pripravniki in pionirke PGD Vransko 
pa so se uvrstili na regijsko tekmovan-
je, ki je potekalo 13. 3. 2016 v Prebol-

du. Obe ekipi sta tam zasedli odlično 
7. mesto.

Vsem tekmovalcem in mentorjem 
iskreno čestitamo za dosežene uspe-
he.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

lihOŽerci Se vračajO!
V torek, 22. marca, smo na ustvarjalni delavnici v Občinski knjižnici Vran-
sko spoznali nenavadna bitja – Lihožerce. Ne, to niso bitja, ki jedo liha šte-
vila! To so mali požeruhi, ki malicajo vaše nogavice … ja,  zato se vam tako 
pogosto dogaja, da iščete par od nogavice.  Mmm, smrdeče, luknjičaste 
nogavice so prava poslastica. Zato upoštevajte nasvet pravljičarke Simone 
Kopinšek, ki nas je vodila skozi delavnico: “Nogavice hitro pospraviti in 
oprati, da Lihožerci ne bodo postali vaši brati!”

Ustvarjalna delavnica je potekala pod okriljem projekta Knjige povezujejo 
svetove, ki ga finančno podpira Evropska komisija.
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Dr. Vesna Vuk Godina je profesorica, 
ki ponudi le dve možnosti – lahko jo 
ljubiš, lahko jo sovražiš. A v vsakem 
primeru si jo zapomniš! Vsekakor so 
si jo obiskovalci, ki so se v sredo, 2. 
marca 2016, v Medobčinski splošni 
knjižnici udeležili predstavitve njene 
knjige Zablode postsocializma, zapom-
nili. Splošno nezadovoljstvo z družbe-
nim stanjem, ki so ga povzročile pred-
vsem slabe gospodarsko-eksistenčne 

razmere, sproža šte-
vilna vprašanja o vzro-
kih in kliče po iskanju 
rešitve.  Vesna Vuk Go-
dina je v delu Zablode 
postsocializma ponudi-
la svojevrstno analizo, 
ki skuša prikazati dol-
goročne in strukturne 
razloge, ki so neogibno 
pripeljali do te točke. Osnovna diagno-
za, ki jo predstavlja v svoji novi knjigi, 
zveni na videz preprosto: kapitalizem 
smo uvozili na nam tuj, se pravi ne-
idigeniziran način, kar je nujno proiz-
vedlo ekonomsko, socialno in politič-
no krizo. A avtorica se tu ne ustavi, 
marveč postreže s kritiko klasičnih, 
večinoma ekonomskih receptov za 
rešitev ter začrta antropološki okvir 
slovenske postsocialistične kriminal-
ke z vrsto prodornih primerjav z dru-
gimi evropskimi državami. Knjigo je 
posvetila milijonom, ki jim postsocia-
lizem ni prinesel razvoja in uresničitve 
postsocialističnih sanj, ampak struk-
turno nasilje v obliki brezposelnosti, 
brezperspektivnosti, revščine, lakote, 
bolezni, celo smrti. Avtorica knjige 

ZGODILO SE JE ...

UTRIP DOMOZNANSTVA: ZGODOVINSkI ARhIV CELJE SE PREDSTAVI
Pomen arhivov se je v zadnjih desetlet-
jih precej povečal tako v Evropi kot v 
drugih razvitih predelih sveta. Arhivi 
so razumljeni kot ustanove, od ka-
terih je v veliki meri odvisno preživetje 
človekovega spomina. Zanimanje za 
gradivo, ki ga hranijo, je vedno večje. 
Število poklicnih  in amaterskih razis-
kovalcev narašča. Vso delo arhivov je 
v bistvu delo za javnost, saj je njegov 
končni cilj čim širša uporaba. Posredno 
nagovarjajo javnost tudi z najrazličnej-
šimi publikacijami, ki jih izdajajo. Ar-
hivi so namenjeni za raziskovanje, za 
dediščino nekega naroda in njegovo 
kulturo ter za varovanje arhivske do-
kumentacije kot kulturne dediščine. Za 
vse te dejavnosti skrbi tudi Zgodovinski 
arhiv Celje. To je bil tudi razlog, da so 
jih 14. marca 2016 povabili na Utrip do-
moznanstva v Medobčinsko splošno 
knjižnico Žalec, da bi lahko predstavili 
svoje delo. Gosta direktor Zgodovin-
skega arhiva Celje dr. Borut Batagelj 
in arhivist dr. Aleksander Žižek sta obi-
skovalce seznanila z zgodovino arhiva, 
njegovo organizacijo, z iskanjem po ar-
hivu in njegovih fondih, s šolskimi ura-

mi za osnovnošolske in srednješolske 
skupine ter seminarji za strokovno us-
posabljanje uslužbencev javnopravnih 
oseb. Dr. Aleksander Žižek je več pove-
dal o razstavi ABC Arhivska Barbara 
Celjska, katere avtor je. Direktor arhiva 
dr. Borut Batagelj pa je predstavil pro-
jekt Anonimka z geslom »Spovej se, 
zaupaj arhivu, zaupaj zgodovini. Brez 
zavor in brez slabe vesti«. Obrazec lah-
ko še vedno izpolnite v knjižnici. Veliko 
arhivskega gradiva še ni raziskanega. 
V arhivih čakajo številne neodkrite 
zgodbe, tako da se zgodovina neke-

ga arhivskega fonda nikoli povsem ne 
konča. Zgodovinskemu arhivu Celje 
želimo uspešno delovanje še naprej.

PREDSTAVITEV kNJIGE ZABLODE POSTSOCIALIZMA VESNE VUk GODINA 
v MedObčinSki SplOšni knjiŽnici Žalec

predava kot kulturna antropologinja 
socialno in kulturno antropologijo na 
Filozofski fakulteti Univerze v Mari-
boru in Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. Leta 2003 je kot 
Fulbrightova štipendistka raziskovala 
in poučevala na Havajski pacifiški uni-
verzi na Havajih. Med drugim je članica 
Mednarodne zveze za antropološko in 
etnološko znanost. Njena bibliografi-
ja obsega več kot 600 bibliografskih 
enot in je ena najbolj branih slovenskih 
družbenih kritičark.  Področja njenega 
zanimanja so zgodovina socialne in kul-
turne antropologije in antropoloških 
teorij, antropološka analiza socializacij-
skega in kulturacijskega procesa ter 
antropologija postsocialističnih družb.
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ZkTŠ - kULTURA / ŠPORT
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rObOvrani OSvOjili 6. MeSTO na drŽavneM leGO Fll TekMOvanju
V letošnjem šolskem letu so se učen-
ci Osnovne šole Vransko-Tabor prvič 
udeležili tekmovanja LEGO FLL, ki po-
teka na mednarodni ravni. Člani ekipe 
roboVRANI so se uspešno spopadali z 
nalogami in s problemi letošnjega izziva 
Trash Trek – »Poti smeti«. Na regijskem 
tekmovanju, ki je 31. 1. 2016 potekalo na 
Osnovni šoli Brinje Grosuplje, so se ne-
posredno kot ena izmed treh najboljših 
ekip uvrstili na finalno tekmovanje. Na 
Osnovni šoli Radlje ob Dravi so 5. 3. 2016 
z odliko opravili tekmo robotov, teh-
nični intervju, nalogo vrednot in pred-
stavitev projekta. Izmed dvajsetih ekip 
so osvojili šesto mesto v državi. 

Za več informacij vas vabimo, da 
obiščete spletno stran www.fll.si in 
facebook stran naše ekipe roboVRANI. 

Mentor ekipe roboVRANI:
Miha Miklavc 

Mnenja učencev o pripravah in FLL-tek-
movanju: 

Ažbe Cekin:

Priprave so šle zelo v redu. Veliko smo 
se zabavali in iskali rešitve za probleme, 
ki so nastali, ko smo programirali. Robo-
ta nam je uspelo programirati. Priprave 
na tekmovanje so bile odlične. 

Marcel Semprimožnik: 

Priprave so bile polne smeha, zabave 
in seveda lego kock. Najbolj se mi je v 
spomin vtisnil Jure Godler. 

Davor Sušnik: 

Na lego kockah smo se zelo zabavali. 
Hrana na pripravah je bila odlična. Naj-
bolj všeč mi je bilo, ko smo se uvrstili na 
državno tekmovanje. 

Maja Filač: 

Z ekipo roboVRANI je bilo na tekmovan-
ju poučno in zabavno. Veliko smo pro-
gramirali, veliko pa smo se tudi skupaj 
pogovarjali in se smejali. Žal mi je, da 
nismo zmagali, saj smo se imeli odlično. 
Cela ekipa pa zelo obžaluje, da gospod 
Miha ni dobil nagrade za naj mentorja. 

Tilen Tehovnik: 

Na pripravah za 
FLL-tekmovanje 
je bilo super in 
zelo sproščeno. 
Zelo dobro je 
bilo, ker smo tudi 
»športali«. Naučil 
sem se, kako dela-

ti »stop motion« animacijo in preproste 
programe za robote. 

Aljaž Grabner: 

Dejavnost je bila zelo zabavna ter za-
nimiva. Pri sestavljanju ter programi-
ranju robotov sem se zelo zabaval in 
se še veliko naučil. Zabavno je bilo tudi 
druženje z ekipo roboVRANI. Tudi na 
tekmovanju sem se imel lepo, z drugimi 
ekipami smo se pozabavali ter si izmen-
jali izkušnje. 

Beno Učakar: 

Že v mladih letih sem bil obseden z lego 
kockami. Toda čas gre naprej in lego 
kocke so postajale vse dražje. Nikoli si 
ne bi mislil, da bom nekega dne lahko 
sestavljal lego robote, kaj šele sodeloval 
na takšnem tekmovanju. Toda te san-
je so se uresničile in te izkušnje ne bi 
zamenjal za nič na svetu. Izpopolnil sem 
se kot inženir in programer. V vsakem 
trenutku sem užival, četudi je bilo 
občasno zahtevno in stresno. Pa vendar 
je bila to lepa izkušnja, ki je bila hkrati 
zelo poučna.

OGled Muzikala “alica v čudeŽni deŽeli”
V petek, 11. 3. 2016, popoldan smo 
se nekateri učenci 8. in 9. razreda 
odpravili na ogled muzikala »Alica 
v čudežni deželi«. Pred šolo smo se 
zbrali ob 16. uri, se posedli na avtobus 
in odpeljali v Maribor. Ko smo prispe-
li, smo odšli v amfiteater II. Gimnazije 
Maribor, kjer se je odvijala predstava. 

Predstava govori o belem zajčku, 
ki zvabi Alico v Čudežno deželo. Na 
čudežnem potovanju sreča živali, 
bitja in predmete s človeškimi last-
nostmi, ki so vsi malo »prismuknjeni«. 
Tako Alica spozna norega klobučarja, 
filozofsko gosenico, mačko Režalko, 
Rdečo in Belo kraljico, gospodoval-
no miško, akrobatsko jajce, Grifona, 
nora dvojčka in druge. Alica preko 

nesmislov Čudežne dežele išče smi-
sel v človeškem svetu, skozi potovan-
ja se spreminja, raste, uči in spremlja 
v zrcalu Čudežne dežele, ki nas na 
vsakem koraku uči, da nikoli ne sme-
mo do konca odrasti. 

Ko je bilo predstave konec, smo se 
odpravili v McDonald’s, kjer smo 
se pošteno najedli. Ko smo prispe-
li do avtobusa, je šofer že čakal, da 
se odpravimo domov. Na avtobusu 
nas je nekaj zaspalo, nekateri so se 
pogovarjali, malo smo tudi zapeli. Na 
Vransko smo prispeli okoli 23. ure. 
Predstava je bila vsem všeč, zato nam 
ni žal, da smo si jo ogledali.

Marjetka Pirnat Somi, 9. a

vranin glas - strani Oš vransko-Tabor
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vranin glas - strani Oš vransko-Tabor

liTerarni večer 2016: nekaj Ti MOraM pOvedaTi
V tem šolskem letu smo na Osnovni 
šoli Vransko-Tabor razpisali literarni 
in likovni natečaj na temo sporočan-
ja. Naslovili smo ga Nekaj ti moram 
povedati. To je bila tudi tema letoš-
njega tedna otroka. 

Tudi tokrat je na natečaju sodelova-
lo veliko učencev, ki so jih vodili in 
navduševali učitelji mentorji. Izbrana 

dela so predstavljena v letošnji števil-
ki Bele vrane, ki je izšla 18. 2. 2016, ko 
je v dvorani kulturnega doma na Vran-
skem potekal tradicionalni literarni 
večer. Letos smo gostili slovenskega 
pisatelja Toneta Partljiča, ki je z zani-
manjem spremljal nastope učencev, 
podelil pohvale in nagrade, ob koncu 
pa se je z njim pogovarjala osmošolka 
Julija Granda. V intervjuju nam je gost 

zaupal marsikatero zgodbo iz svojih 
otroških in šolskih let. 

Člani literarnega krožka so v pro-
gramu imenitno predstavili utrinke iz 
literarnih del, ki so jih napisali učenci, 
odigrali pa so tudi nekaj odlomkov iz 
Partljičevih del. Večer smo popestrili 
še s pesmijo in plesom. 

Polona Učakar

pOvOdni MOŽ v vrTcu
»Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele ...« Tako se je začela 
predstava, s katero so  nas  v vrtcu razveselili učenci osme-
ga razreda OŠ Vransko-Tabor z mentoricami. Bili smo gledalci 
zanimive in razgibane predstave, ki govori o lepi Urški in Po-
vodnem možu. Kulturni praznik smo v vrtcu že zaznamovali 
s kulturnim maratonom, kjer smo nastopali drug drugemu. 
Predstava pa je bila naslednja točka našega kulturnega oza-
veščanja. Otroci so z vsem zanimanjem spremljali potek zgod-
be. Učiteljici pa so dokazali, da tudi v vrtcu že vemo, kdo je 
France Prešeren. V njegovem življenjepisu lahko preberemo, 
kako zelo rad je imel otroke. Zmeraj je imel polne žepe fig in 
krajcarjev, ki jih je delil otrokom ter pri tem opazoval njihovo 
veselje. Kako vesel in ponosen bi lahko bil, ko bi videl gručo ra-
dovednih otrok iz vrtca, ki so gledali njegovo predstavo. Šolar-

jem se zahvaljujemo za sodelovanje in upamo, da nas pridejo 
še kdaj razveselit s kakšno predstavo. 

Brigita Reberšek

kULTURNI MARATON
V februarju smo si v vrtcu priredili pravi kulturni maraton. 
Vsi oddelki vrtca so se predstavili drug drugemu z različnimi 
točkami. Kulturni maraton je otvorila deklica Janja z dekla-
macijo Mjav, mjav, mjav, pozdravila otroke ter jim zaželela pri-
jetno poslušanje in veliko zabave. 

Starejši otroci so ponosno zapeli slovensko himno ter pred-
stavili pesem Snežinke avtorice Anje Štefan, ki so jo spremljali 
z glasbenimi cevmi. Sledili so najmlajši udeleženci, malčki, ki 
so igrali na glasbila iz nestrukturiranega materiala in prepevali 
pesem o bobnu. 

Kar nekaj skupin je svojo točko predstavilo s plesom: Snežin-
ke, ljudski ples Jaz pa ti pa židana marela, Tri majhne žabice, 
Biba buba baja ter ples na pesem o snegu. Prav tako so se 
otroci predstavili z deklamacijami Miška vzela je s poličke, Ba-
nane, Tika taka urica in Moja kapa. 

Maraton pa so zaključili folkloristi vrtca Vransko s plesom 
»zibenšrit«. Otroci so nastopali suvereno, ponosno in z veli-
kim veseljem. Najbolj pa smo bile nanje ponosne strokovne 
delavke. 

Branka Kramar in Laura Fekonja
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vranin glas - strani Oš vransko-Tabor

rOjSTni dnevi v Skupini 4–6 leT
V letošnjem šolskem  letu dajemo ve-
lik poudarek prednostnemu področ-
ju, ki smo ga skupaj izbrale strokovne 
delavke: v vsakdan vnašati  pestre 
dejavnosti, vsebine in metode dela 
ter povečati soodločanje otrok pri 
načrtovanju in izvedbi vsakodnevnih 
dejavnosti. V naši skupini je dobro 
zaživela IDEJA ZA PRAZNOVANJE 
ROJSTNEGA DNE. Otroci so v začet-
ku leta nizali ideje, kako bi praznova-
li rojstne dni. Idej je bilo veliko, zato 
vsak otrok za svoje praznovanje iz-

vleče eno idejo iz vrečke.  Ustvarjalne 
ideje zajemajo lov na gusarski zaklad, 
izdelavo papirnih letal, maškarado, 
igre v šolski telovadnici, igre v gozdu 
in kulinarične igre (peka kolačkov, 
pice, torte, izdelava čokoladnih kro-
glic idr.). Pri žrebanju slavljenca smo 
vsi v pričakovanju, kaj bo izvlekel in se 
veselimo naslednjega dne. Idej je bilo 
celo več, kot je naših otrok, zato smo 
se odločili, da bomo preostale ideje 
uresničili ob koncu šolskega leta. 

Pravljično, bi rekel marsikdo, ko se 
nam pa vse želje uresničijo …

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 

TreTješOlci SOdelujeMO v prOjekTu naša Mala knjiŽnica
Tretješolci v tem letu sodelujemo v pro-
jektu Naša mala knjižnica, ki ga organi-
zira KUD Sodobnost. 

To je projekt, ki poteka že sedmo leto 
zapored. Namenjen je promociji bralne 
kulture ter promociji evropskih pisatel-
jev in ilustratorjev. V letošnjem letu 
beremo knjige slovenskih, poljskih in li-
tovskih avtorjev. 

Projekt je zasnovan tako, da skozi vse 
šolsko leto spodbuja branje in otroko-
vo ustvarjalnost, za dodatno motivacijo 
pa poskrbijo zanimive aktivnosti. Tre-
tješolci smo pri nekaterih od teh aktiv-
nosti že sodelovali. 

IZMENJAVA LITERARNEGA JUNAKA 

Pri izmenjavi literarnega junaka smo 
izdelali lutko Groznovilce, ki je odpo-
tovala na osnovno šolo v Mursko So-

boto, kjer bo z drugošolci preživela 
nekaj mesecev, preden se vrne nazaj. 
Z Groznovilco smo poslali tudi dnevnik, 
v katerega bodo učenci vpisovali svoje 
dogodivščine. Mi pa smo iz Murske So-
bote prejeli junačka Travčka, ki že pridno 
potuje med našimi tretješolci. Obiskal 
je že polovico učencev našega razre-
da. Učenci svoja doživetja z junačkom 
Travčkom pridno zapisujejo v dnevnik. 

DETEKTIVSKA NALOGA  

Pri detektivski nalogi smo s skupnimi 
močmi poiskali odgovore na tri vprašan-
ja. Naloga je bila precej zahtevna, a s 
skupnimi močmi nam jo je uspelo rešiti. 

SPOZNAVANJE SLOVENIJE, POLJSKE in 
LITVE 

V knjižnici smo poiskali literaturo in knji-
ge o teh treh državah, iskali podatke, jih 

izpisovali. Po počitnicah bomo izdelali 
plakat. 

NAGRADNI NATEČAJI v Ustvarjalniku 

V Ustvarjalniku so različni nagradni na-
tečaji, pri katerih smo sodelovali ter 
prejeli knjižno nagrado Otilija in rumena 
mačka (avtor Chris Riddell). 

Pri zadnji nagradni nalogi v Ustvarjal-
niku smo zgodbo in dnevnik malega 
parnika spremenili v animacijo. Naučili 
smo se osnov stop-motion animacije in 
pri nastajanju naše mini risanke uživali. 

Izdelke, ki so nastali, si lahko ogledate 
na spodnjih fotografijah in dokumentih.

ŽiGa ŽaGa – pTičja krMilnica
V skupini 5–6 let smo imeli na obisku mizarja, g. Jožija 
Bogataja. Predstavil je svoj poklic in s sabo prinesel roč-
no orodje. Otroci so imeli veliko vprašanj in nanje jim je z 
veseljem odgovoril. Prinesel je material za ptičje krmilnice. 
Skupaj z njim so sestavljali dele krmilnic. Na odpadne kose 
lesa so otroci zabijali žeblje in pri tem zelo uživali. Ptičje 
krmilnice so otroci porisali in okrasili po svoji zamisli. Za 
prijetno dopoldne se mu zahvaljujemo. 

Simona Kopitar in Darja Potočan Štrajhar
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. MAREC 2016              Številka 55/2016 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 - 
poslovno logistični center Vransko 

OBVESTILA 
 
2. OBVESTILO za uporabnike, katerih objekti so priključeni 
na javno kanalizacijo 

3. OBVESTILO ob spomladanski čistilni akciji 

 

A K T I 

1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 - 
poslovno logistični center Vransko 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave 
Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je župan 
Občine Vransko dne 22. 3. 2016 sprejel 
 
 

S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 
- poslovno logistični center Vransko 

 
 

1. člen 
(splošno) 

 
S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in način 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: OPPN) za del območja z oznako ČE02-4/1 - 
poslovno logistični center Vransko. Na obravnavanem območju 
je predvidena novogradnja objekta večjih dimenzij za skladiščno 
in logistično dejavnost. 
 

2. člen 
(območje OPPN) 

 
Območje OPPN se nahaja južno od avtoceste A1 Šentilj – 
Koper,  južno od regionalne ceste R2 447 Šentrupert – Ločica – 
Trojane in južno od naselje Čeplje pri Vranskem. Območje 

obsega površino približno 13,5 ha in zajema parcele številka 
394/2-del, 394/3-del, 394/4-del, 394/5-del, 394/6-del, 460-del, 
462-del, 463-del, 464, 465, 466/1, 466/2-del, 466/3, 466/4-del, 
467/1-del, 467/2, 467/3-del, 467/4, 468/1, 468/2, 468/4-del, 
468/5, 468/6, vse k.o. 1010 Prekopa. Ureditve javne 
gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami lahko 
segajo tudi izven območja urejanja. 
 

3. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

 
Načrtovana ureditev v OPPN sledi določilom Občinskega 
prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08). 
Območje je v OPN opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s 
podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Območje 
ima oznako ČE02-4/1 in je predvideno za urejanje z občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom. V naravi obravnavano območje 
predstavlja travnik in gozd v rahlem naklonu proti severu. 
Zahodno od območja OPPN je zgrajeno območje Centra varne 
vožnje Vransko. 
 
S tem OPPN se določajo pogoji za poseganje v prostor za 
izgradnjo poslovno logističnega centra na zahodnem delu 
območja z oznako ČE02-4/1. Ker lastniki preostalih zemljišč na 
območju z oznako ČE02-4/1 trenutno ne načrtujejo izdelave 
OPPN, se prične s postopkom priprave OPPN samo za 
navedene parcele iz 2. člena sklepa. 
 

4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja in drugi 

udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN) 
 
Nosilci urejanja prostora so: 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za 
upravljanje z vodami,  Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 
3000 Celje, 
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana, 
- Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 
Celje, 
- Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, 
- Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 
1, 3000 Celje,  
- Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,  
- Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 
Žalec, 
- Simbio d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, 
- Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. 
 
Drugi udeleženci: 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 
Ljubljana. 
 
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, 
če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje. 
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5. člen 
(način pridobitve strokovne rešitve) 

 
Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo OPPN, zagotovi 
investitor. V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti 
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile 
rešitve: 
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega 
načrta, 
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih 
elementov le-te, izdelana na način, da vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in 
okoljevarstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in 
utemeljitvijo, 
- idejno zasnovo nove prometne ureditve,  
- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, 
komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev, 
- idejno zasnovo za upravljanje z vodami, 
- celovito presojo vplivov na okolje, 
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih 
sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave in 
- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave. 
 
V postopku priprave OPPN se lahko določijo morebitne dodatne 
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora. 
 
Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne 
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo 
v postopku priprave OPPN. 
 
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje 
izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje 
pogoje pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi 
določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15) in ga izbere investitor – naročnik. 
 

6. člen 
(roki za pripravo OPPN) 

 
Priprava osnutka OPPN je predvidena 30 dni po začetku 
veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je 
predvidena 30 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga 
OPPN je predviden eno leta po začetku veljavnosti tega sklepa. 
Upoštevani so okvirni roki. 
 
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev v postopku lahko spremenijo. 
 

7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 

 
Izdelavo OPPN financira zasebni investitor. 
 

8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

 
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski  
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 3500-2/2016                               Župan Občine Vransko 
Vransko, 22. 3. 2016                                 Franc Sušnik l. r. 

 

 

O B V E S T I L A 

2. Obvestilo za uporabnike, katerih objekti so priključeni na 
javno kanalizacijo 

Obveščamo vas, da je v javno kanalizacijo prepovedano 
odvajati: 

- odpadna jedilna olja, 
- živalske iztrebke, 
- tekoče odpadke iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, 
- silažne vode, 
- sveže ali pregnito blato iz greznic, 
- odpadna topila, koncetrate kopeli in podobne tekoče odpadke, 
- industrijsko ali padavinsko odpadno vodo. 

Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter 
redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo 
odvajajo v javno kanalizacijo. 

V javno kanalizacijo se sme odvajati zgolj komunalno 
odpadno vodo! 

Prosimo vas, da obvestilo sprejmete z vso resnostjo ter tako 
omogočite, da okolje ne bo prekomerno onesnaženo z odpadno 
vodo. 

                                         Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 

 
 

 
3. Obvestilo ob spomladanski čistilni akciji 

Ob spomladanski čistilni akciji želi Občina Vransko opozoriti, da 
lahko vsi pripomoremo k temu, da ostane naše okolje čim bolj 
neokrnjeno. K temu prispevamo tako, da: 

-  se prijavimo v sistem odvoza gospodinjskih odpadkov 
(http://www.simbio.si/odvoz-gospodinjskih-odpadkov); 
 
- ločeno zbiramo papir, steklo in kovine na ekoloških otokih 
(http://www.simbio.si/najbljizji-otok); 
 
- kosovne in nevarne odpadke odlagamo vsako soboto od 8. do 
12. ure in sredo od 14. do 18. ure v Zbirnem centru Vransko – 
Tabor v poslovni coni Čeplje (http://www.simbio.si/zbirni-centri); 
 
- občinsko upravo obvestimo na telefon 703 28 00, če v naravi 
odkrijemo novo divje odlagališče odpadkov. 

Prepovedano je odlaganje vseh vrst odpadkov ob cestah, v  
gozdovih in na vodnih obrežjih, puščanje odsluženih avtomobilov 
v naravi ter kurjenje odpadkov v naravi. 

                                                                             Občina Vransko 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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NAPOVEDUJEMO V APRILU:
• torek, 5. in 19. april 2016, ob 10.00: Bralna ura z oskrbovanci Našega doma
• sreda, 13. april 2016, ob 17. uri v dvorani KD Vransko: Tudi mali Savinjčani berejo, zaključna prireditev
• torek, 19. april 2016, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• 23. april–14. maj 2016: Knjige menjajo lastnika - bukvarna  

vljudno  vabljeni, da se nam pridružite.

PO PRAVLJICI DIŠI … O DRUŽINSKIH SKRIVNOSTIH   

Na marčevski pravljični uri smo odstirali jutranje skrivnosti 
naših družin … Kakšni smo zgodaj zjutraj? Ježevi? Med-
vedovi? Morda orlovi? Darja Cekin je z otroki ugotavljala, 
da so naše frizure zjutraj najrazličnejših oblik, ki jih nato 
uredimo v všečne oblike. Tudi razpoloženje niha. Včasih 
naježeni, brundajoči, spet drugič nežni in smejoči. A ker se 
po jutru dan pozna, se bomo trudili, da bomo čim večkrat 
sijoči.  

STALNE RAZSTAVE VRANSKIH VEZILJ   

V vitrini Občinske knjižnice Vransko se nam skozi vse leto 
s svojimi izdelki predstavljajo vezilje društva Snežinka 
Vransko pod taktirko neumorne gospe Ive Cizej. Tokrat 
se nam predstavljajo s kolekcijo velikonočnih in pomlad-
nih izdelkov. Vezene prte z motivom regrata, velikonočnih 
zajčkov in jagenjčkov domiselno zaokrožujejo kvačkane 
čebelice in kokoške. Ko se združita spretnost in ustvarjal-
nost naših »snežink«, nastanejo čudoviti izdelki, ki vam jih 
»za pokušino« dajemo na ogled. 

ZGODILO SE JE ...

knjižne novosti

Za odrasle:
• Žetko, B.: Sedem mostov po prstih; tapkanje 
• Trunk Š., N. in dr.: Pisna dela v visokem šolstvu 
• Williams, J. R.: Priročnik zdravniške etike 
• Littauer, F.: Osebnostni plus za pare 
• Merljak, M.: Zdravje je naša odločitev 
• Simmons, S.: Pravi moški zate: življenje L. Cohena 
• Byrne, L.: Stopnice do nebes 
• Lončar, S.: Resnice in zmote o zdravju zob 
• Roberts, N.: Moč hrepenenja 
• Roberts, N.: Ples usode 
• Gawande, A.: Minljivost 
• Simič, S.: Z vetrom in vesli 
• Erre, J. M.: Pazite se psa 

• Logika, zbirka nalog s tekmovanj 2011–2014 
• Kenner, J.: Pokliči me 
• Christie, A.: Skrivnost okrasne zaponke 
• Lausser, M.: Živali okoli nas 
• Palmer, M.: Akvarel za začetnike 
• Gantar, M.: Ko imajo hormoni žur 

Mladina:
• Rozman R., A.: Predpravljice in popovedke 
• Dolenc, S.: Od genov do zvezd 
• Zorec, M.: Risanje je igra 
• Melling. D.: Oliver peče tortice 
• Langreuter, J.: Mama je ena sama  
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  SOBOTA, 9. apr. 2016, ob 19.30 
               ŽALEC 

      Dom II. slovenskega tabora 
 

 

 citrarka  

                   TANJA ZAJC ZUPAN 
     

   
  

Klapa    
GALLUS   
   

        pevka    

                        TEJA SAKSIDA  
             

                                voditeljica   
                   ANA ZUPAN   

                                                

                                                                             
 
                                       PRODAJA VSTOPNIC:         

                  TIC VRANSKO – tel. 041 919 829 
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AMZS AVTOMOBILSKI SPA 2016 

Ste tudi na Vranskem ženske članice AMZS? Potem se boste 
razveselile dogodka Avtomobilski SPA 2016, ki ga bo gostil AMZS 
Center varne vožnje v petek, 1. aprila 2016, ob 18. uri. 

Za članice AMZS pripravljajo vožnje z inštruktorji in nasvete za 
varno vožnjo, informacije o vseh ugodnostih članstva AMZS, 
lepotilne kotičke, gostje pa bodo lahko prisluhnile Lei Pisani, 
svetovalki za oblačenje in avtorici prvega slovenskega priročnika 
o obleki.   

Veliko razlogov, da se do 1. aprila včlanite, če še niste del AMZS 
družine, in se na dogodku prepričate, kako AMZS skrbi za svoje 
članice vsak dan. Včlanite se lahko na tej spletni strani: https://
www.amzs.si/moj-amzs/vclanitev. 

Vzemite si čas za druženje s svojimi prijateljicami, pustite otroke 
v varstvu in se nam pridružite. Na dogodek se lahko prijavite 
tukaj: https://www.amzs.si/spa2016.

AMZS Center varne vožnje
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Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko
vabi na 

OBČNI ZBOR 
v četrtek, 31. 3. 2016, ob 15. uri v sejni sobi Energetike Vransko.

Lepo vabljeni.

Društvo upokojencev Vransko
vabi na volilni občni zbor, 

ki bo v nedeljo, 3. aprila 2016, ob 11. uri v prostorih Gasilskega društva Vransko. 

Pričakujemo vašo udeležbo.

Upravni odbor DU Vransko

ZDRAVSTVENO LETOVANJE 
OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec v sodelovanju z ZZZS organizira zdravstveno letovanje otrok in 
šolarjev v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič od 1. do 8. avgusta 2016. 
Letovanja se lahko udeležijo otroci in mladostniki od 5. do 19. leta starosti, ki imajo v medicinski dokumentaciji v 

letih 2015 in 2016 zapise o najmanj dveh hospitalizacijah ali so bili najmanj dvakrat bolni. 
Nastanitev: Mladinski dom Veverička Debeli rtič. 
Termin: 1. 8. 2016  (kosilo) - 8. 8. 2016 (zajtrk) – avtobusni prevoz z avtobusne postaje Žalec. 
Cena za 7-dnevno letovanje: 
• 87,00 evrov za otroka 
• 10,00 evrov za otroka iz socialno ogrožene družine 

Cena vključuje: 
• polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, dopoldanska in popoldanska malica) v jedilnici Natura 
• 24-urno varstvo otrok s petimi vzgojitelji 
• namestitev v večposteljnih sobah v Mladinskem domu Veverička (skupne sanitarije, večnamenski prostor) 
• kopanje v notranjem bazenu ali zunanjem bazenu z morsko vodo 
• uporabo športnih površin (košarkarsko, odbojkarsko, nogometno igrišče, trim steza s 17 postajami) 
• animacijski program po programu zdravilišča 
• 24-urno zdravstveno oskrbo 

Prijave: 
• prijavnico in potrdilo zdravnika pošljite do 31. 5. 2016 na naslov: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec ali po e-pošti: zalec.

rk@gmail.com; 
• po prejeti prijavi staršem po pošti pošljemo položnice za plačilo letovanja, starši pravočasno prejmejo dodatne podatke in 

navodila za letovanje. 

Prijavnici najdete na: www.zalec.ozrk.si.
RKS – OZ Žalec

POVABILO K VPISU V VRTEC VRANSKO ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 11. 4., do petka, 15. 4. 2016. 
Od 11. do 14. 4.  v pisarni vrtca Vransko, 15. 4. 2016 pa v pisarni vrtca Tabor, od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. 03 703 23 92 
pa tudi izven tega termina. 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi starši tistih otrok, ki se nam nameravajo pridružiti med 
šolskim letom 2016/2017. 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 4. 4. 2016 , do petka, 8. 4. 2016. Starši prejmejo 
prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. 

In še dva napotka: 
• otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani vrtca; 
• ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, na katere 

so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s sabo. 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR NAJKASNEJE DO KONCA JUNIJA 2016 (za otroke, ki bodo 1. 9. izpolnjevali pogoj, da bodo 
stari najmanj 11 mesecev).

Veselimo se sodelovanja z vami.
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ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ALI ZDRAVSTVENE OSKRBE NA 
JAVNIH PRIREDITVAH

Prihaja čas pomladi in s tem tudi čas, ko je 
vse več prireditev in shodov na prostem, 
zato želimo organizatorje tovrstnih 
dogodkov opozoriti na zakonske 
obveznosti, določene v Zakonu o javnih 
zbiranjih, in predvsem o novostih, ki 
jih prinaša nov Pravilnik o službi nujne 
medicinske pomoči, ki je začel veljati 
novembra 2015. Pravilnik opredeljuje 
enotno ureditev  zdravstvenega varstva 
na prireditvah. V skladu s tem pravilnikom 
morate organizatorji med drugim izkazati, 
da ste predvideli zadostne ukrepe za 
zagotovitev varnosti življenja in zdravja 
udeležencev in drugih oseb na prireditvi. 

Pravilnik o službi nujne medicinske 
pomoči boste našli na spletni strani 
https://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?sop=2015-01-3193. V nadaljevanju smo 
nekoliko podrobneje pojasnili določbe 
predmetnega pravilnika v delu, ki se 
nanaša na zagotavljanje zdravstvenega 
varstva na prireditvah. 

Določenih je 11 vrst prireditev, odvisno 
od števila udeležencev, zdravstvenih in 
drugih tveganj: nezahtevna prireditev 
tipa A, nezahtevna prireditev tipa B, 
nezahtevna prireditev tipa C, nezahtevna 
prireditev tipa D, nezahtevna prireditev 
tipa E, srednje zahtevna prireditev tipa 

A, srednje zahtevna prireditev tipa B, 
zahtevna prireditev, zelo zahtevna 
prireditev, tvegana prireditev tipa A in 
tvegana prireditev tipa B. 

Zdravstveno varstvo na prireditvah 
se ureja s pisnim dogovorom med 
organizatorjem prireditve in izvajalcem 
zdravstvenega varstva, ki izpolnjuje 
pogoje za izvajanje dejavnosti in pogoje, 
določene s predmetnim pravilnikom. 
Organizatorji boste skupaj z izvajalcem 
zdravstvenega varstva ocenili, za 
kakšno vrsto prireditev gre (izhajajoč iz 
pravilnika). 

Pravilnik določa, da lahko zdravstveno 
varstvo na prireditvi izvajajo ekipe nujne 
medicinske pomoči in drugi izvajalci, 
ki imajo dovoljenje Ministrstva za 
zdravje za izvajanje te dejavnosti (gre 
za zdravstvene domove in zasebnike). 
Organizatorjem svetujemo, da se pri 
pridobivanju predmetnega dokazila 
prepričate, ali ima ta izvajalec ustrezno 
dovoljenje Ministrstva za zdravje. 

Pravilnik določa, da ste si organizatorji 
srednje zahtevne, zahtevne, zelo 
zahtevne in tvegane prireditve dolžni 
najmanj 15 dni pred prireditvijo o 
prireditvi pridobiti (od  izvajalca službe 
nujne medicinske pomoči) presojo 

tveganja. K vlogi za izdajo dovoljenja za 
prireditev morate priložiti tudi načrt za 
izvajanje zdravstvenega varstva. Izvajalec 
zdravstvenega varstva na prireditvi 
pa najmanj 10 dni pred izvedbo zelo 
zahtevne in tvegane prireditve obvesti 
pristojni urgentni center in dispečersko 
službo zdravstva. 

Želeli bi vas tudi opomniti, da ste 
organizatorji prireditev ali shodov po 
zakonu dolžni podati popolno prošnjo 
oziroma vlogo pri upravni enoti, na 
območju katere se organizira shod 
oziroma prireditev, najmanj 10 dni pred 
dnevom dogodka. Za tekmovalne 
športne prireditve v kolesarstvu ter avto-
moto športu in prireditve, ki potekajo 
na območju dveh ali več upravnih enot, 
pa je potrebno popolno prošnjo podati 
najmanj 30 dni pred dnevom prireditve. 
Na koncu naj vam samo še pojasnimo, da 
vam Upravna enota Žalec v dovoljenju za 
javno prireditev ali shod lahko naloži tudi 
dodatne ukrepe za večjo varnost ljudi. 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo 
na tel. št. 03 713 51 20 ali nam pišite ne 
e-naslov ue.zalec@gov.si. 

Simona Stanter, načelnica

NE SPREGLEJTE

OBVESTILO O JAVNI PREDSTAVITVI PREDLOGA NAČRTA ZAŠČITE 
IN REŠEVANJA OB POTRESU

Občina Vransko na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, 24/12) objavlja javno 
predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu. 

Javna predstavitev bo trajala od 15. 3. 2016 do 15. 4. 2016. 

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob 
potresu se izvede na krajevno običajen način preko spletne 
strani Občine Vransko www.vransko.si. 

Ogled predloga načrta zaščite in reševanja je možen tudi v času 
uradnih ur Občine Vransko in v dogovoru s skrbnikom načrtov 
ZIR. 

Skrbnik načrtov ZIR je ga. Rosita Papinutti (tel.: 03 703 28 12). 

Pripombe, sugestije in predloge, ki se nanašajo na omenjeni 
predlog načrta zaščite in reševanje ob potresu, lahko posameznik 
poda pisno skrbniku načrta.

ObveSTilO  za upOrabnike, kaTerih ObjekTi SO priključeni na 
javnO kanalizacijO in na Mkčn prekOpa

Obveščamo vas, da je v javno kanalizacijo prepovedano odvajati:
• odpadna jedilna olja,  
• živalske iztrebke, 
• tekoče odpadke iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti, 
• silažne vode, 
Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se z odpadno vodo odva-
jajo v javno kanalizacijo.
V javno kanalizacijo se sme odvajati zgolj komunalno odpadno vodo!
V letu 2011 je bila zgrajena  MKČN Prekopa z namenom čiščenja komunalnih odpadnih vod iz naselij Čeplje, Prekopa in Stopnik. Pro-
simo vas, da obvestilo sprejmete z vso resnostjo ter tako omogočite, da okolje ne bo  prekomerno onesnaženo z odpadno vodo. 

• sveže ali pregnito blato iz greznic, 
• odpadna topila, koncentrate kopeli in podobne tekoče 

odpadke,
• industrijsko ali padavinsko odpadno vodo. 
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NE SPREGLEJTE

Zagotavljanje čebeljih paš 

Povečevanje števila prebivalstva in 
zaradi tega tudi vse večja poraba hrane 
postaja vse hujši svetovni problem. 
Pridelovalci hrane se na to odzivajo z 
intenzivnejšim kmetijstvom in večjo 
pridelavo hrane na enaki površini. 
Posledica tega je, da izgubljamo travnike, 
gozdove in druga območja, ki so bila 
nekdaj vir hrane za opraševalce in druge 
živalske vrste. Pri nas je to opaziti na 
poljih, ki so posejana z monokulturami, 
in na travnikih, ki so redno pokošeni, 
tako da na njih ni več cvetja. Prav tako 
je to tudi posledica intenzivne zaščite 
kultur z najrazličnejšimi škropivi, gojenja 
novih, neznanih in nepreizkušenih sort 
rastlin, tudi gensko spremenjenih ali vsaj 
ozko selekcioniranih, ter zmanjševanja 
površin, na katerih čebele najdejo 
hrano. Posledica tega je, da so čebele 
vse bolj ogrožene, saj jim narava, ki smo 
jo spremenili, ne zagotavlja več hrane 
vse leto. 

Kako lahko vsi skupaj pomagamo? 

Čebelam je treba pomagati s sajenjem 
medovitih rastlin, predvsem avtohtonih. 
K temu lahko pripomore vsak od nas in 
tako čebelam pomaga preživeti. Na svoj 
cvetlični in zelenjavni vrt, na balkone in 
v cvetlične lončke posadimo medovite 
rastline, lokalne oblasti pa jih lahko 
sadijo na javnih površinah. Te rastline 
dajejo čebelam medičino in cvetni prah, 
nas pa bodo razveseljevale s cvetjem in 
svojo lepoto. Treba je le izbrati prave 
sorte, tako da bomo prijetno združili s 

koristnim, da bo torej lepo za naše oko 
in koristno za čebele. 

Katere medovite rastline, ki privabljajo 
čebele, lahko posadimo na domačem 
vrtu in na javnih površinah?  

Pomembnejše rastline za čebele so: 
leska, zvončki, trobentice, žafrani, 
vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse 
začimbnice in dišavnice, vse sadno 
drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa, 
javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija in 
druge. Precej je tudi rastlin, ki jih gojimo 
kot okrasne in so prav tako koristne 
za čebele. S sajenjem avtohtonih in 
okrasnih cvetočih rastlin lahko precej 
pripomoremo k ohranitvi čebel. Na 
svoje vrtove sadimo medovite trajnice, 
kot so: skalni grobeljnik, avbrecija, 
zvončnica, nageljčki, plamenka, grenik, 
teloh, jesenska astra, rudbekija, orlica, 
srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija, 
maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, 
rman, jetičnik, jesen-ska anemona, 
kamnokreč, šmarnica, krvomočnica, 
hosta, hermelika, homuljica, jeglič, 
netresk in številne druge. S primerno 
zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih 
barvnih odtenkih, čebele pa bodo na 
njem pridno nabirale medičino in cvetni 
prah. Poleg okrasnih rastlin so zelo 
medovite vse začimbnice in dišavnice, 
ki jih je prav tako koristno imeti na 
vrtu. To so predvsem žajbelj, ori-
gano, bazilika, vse vrste met, hermelika, 
timijan, pelin, melisa in številne druge. 
Če imamo na vrtu veliko prostora, lahko 
zasadimo večje medovito grmičevje in 
drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila 

okolice doma, ampak bodo privlačna 
tudi za čebele. Od grmov lahko sadimo 
dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje, 
vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, 
hibiskus, vse vrste drenov in kovačnikov 
ter druge. Od dreves pa lipo, divjo češ-
njo, pravi in divji kostanj, evodijo, 
japonsko soforo, cigarovec, tulipanovec, 
amorfo, gledičijo ter seveda številne 
druge. Z avtohtonimi rastlinami je 
mogoče urediti vrt, ki bo prijazen do 
čebel, saj bodo v njem vedno našle 
nekaj paše, hkrati pa nam bo v lep okras 
in ponos. 

Katere medovite rastline lahko posadi-
mo na večjih kmetijskih površinah, de-
nimo  na njivah?  

Na večjih povr-šinah je še precej 
neizrabljenih možnosti. Rastlin, ki jih 
lahko zasadimo na njih, je precej, vse pa 
so poleg tega, da čebelam omogočajo 
pašo, koristne tudi za tla, saj izboljšujejo 
rodovitnost. Navadno je v poletnem 
obdobju precej njiv praznih, vendar jih 
lahko zasejemo. Tako lahko kadar koli 
v letu sejemo facelijo, katere cvetovi 
so modre barve, saj je njena vege-
tacijska doba kratka. Čebelam ponuja 
veliko medičine in cvetnega prahu. Po 
cvetenju rastlino preprosto podorjemo 
in s tem obogatimo tla s humusom. Prav 
tako lahko sejemo vse vrste detelj, ki so 
zelo medovite rastline. Tudi te lahko 
po cvetenju podorjemo in na ta način 
obogatimo prst predvsem z dušikom, 
lahko pa jih pokosimo in uporabimo 
za krmo živalim. Zelo koristne so 
buče, ki dajejo veliko cvetnega prahu 
zlasti jeseni, ko ga čebele najbolj 
potrebujejo. Semena buč lahko pozneje 
uporabimo za izdelavo olja. Koristne 
so tudi sončnice, saj čebelam ponujajo 
cvetni prah in nektar, po cvetenju pa 
precej izboljšajo strukturo tal in jih 
obogatijo s humusom. Sejemo lahko 
še oljno ogrščico ali mak, kajti obe 
rastlini dajeta čebelam hrano. Naj-
večje možnosti vsekakor ponuja ajda, ki 
smo jo v zadnjem obdobju kar nekoliko 
zapostavili, vendar se v zadnjih letih 
to spreminja. Ajdo sejemo poleti in ko 
zacveti, čebele na njej nabirajo nektar 
in cvetni prah. Ko dozori, jo lahko 
požanjemo in zmeljemo v moko. Njive 
morajo biti vedno zelene, saj za vse letne 
čase obstajajo rastline, ki so koristne za 
tla, čebelo in ne nazadnje tudi za kmeta. 

Kaj pa lahko naredijo tisti, ki imajo zgolj 
kako cvetlično korito? 

zaGOTavljanje čebeljih paš in Sajenje MedOviTih raSTlin
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V cvetlična korita in lončke lahko sadimo 
vse vrste začimbnic in dišavnic ter 
najrazličnejše cvetje. Naj jih navedemo 
le nekaj: nizka sončnica, limonski ožep, 
poletna astra, okrasna facelija, ameriški 
slamnik, dišeči grah, kapucinka, 
limonska monarda, mehiška cinija, 
boreč, zlati šeboj, dalija, kana, verbena, 
ognjič, kozmeja in seveda še številne 
druge. 

Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije 
je nujno razglasiti čebelo za ogroženo 

živalsko vrsto ter sprejeti vse potrebne 
ukrepe za njeno zaščito. Glede na 
to je treba sprejeti zakonodajo, ki 
bo spodbujala sajenje avtohtonih 
medovitih rastlin, saj bodo te čebelam 
omogočale pašo, hkrati pa bomo na ta 
način ohranjali avtohtono rastlinje in s 
tem tudi biotsko pestrost. Ne nazadnje 
se moramo vsi zavedati vsestranskega 
pomena čebel, še posebej njihove vloge 
pri opraševanju, saj brez čebel ne bo 
hrane, pa tudi vloge čebeljih pridelkov 
kot zdrave in varne hrane. Podrobnejši 

seznam medovitih rastlin je na voljo na 
ČZS. 

Zakoni, ki veljajo v čebelji družini, so 
lahko zgled za vse nas. Spoštovanje, 
pripadnost, odgovornost do svojih in 
skupnih nalog so temelji za njihovo 
preživetje, pa tudi temelji za preživetje 
narave. Prej ko bomo to spoznali tudi 
ljudje, večja je možnost, da rešimo ta 
naš svet. 

 Jure Justinek, ČZS 

NE SPREGLEJTE

čebele in Opraševanje

V naravi že od nekdaj obstaja sood-
visnost med rastlinami in njihovimi 
opraševalci, zlasti čebelami, tako da 
ene brez drugih ne morejo preživeti. 
Poznamo več načinov opraševanja ali 
polinacije, vendar je najpomembnejši 
tisti, ki ga opravljajo čebele. Te žuželke 
na rastlinah poleg medičine, ki jo potre-
bujejo za energijo, nabirajo tudi cvetni 
prah, ki ga zaradi velike vsebnosti bel-
jakovin in rudnin nujno potrebujejo za 
svoj razvoj. Rastline, ki rastejo pri nas, 
delimo na žužkocvetke in vetrocvetke. 
Največ rastlin, pomembnih za pridelavo 
naše hrane, je žužkocvetnih, te pa so 
odvisne od opraševalcev. Vetrocvetke 
opraševalcev načelno ne potrebujejo. 

Cvetovi večine žužkocvetnih rastlin so 
najrazličnejših barv in oblik. Za uspeš-
no razmnoževanje določene rastlinske 
vrste mora biti izmenjana dedna snov, 
in sicer tako, da zrnce cvetnega prahu 
iz prašnikov preide na brazdo pestiča. 
Opraševanje je torej prenos cvetnega 
prahu z ene rastline iste vrste na dru-
go. Uspešen prenos cvetnega prahu z 
ene rastline iste vrste na drugo je torej 
mogoč samo z opraševalci, med temi pa 
so najpomembnejši prav čebele. 

Pomen in vrednost opraševanja 

Čebele torej oprašijo večino rastlin ter s 
tem zagotovijo hrano ljudem in živalim, 
zato ne pretiravamo, če rečemo, da je 

vsaka tretja žlica svetovne hrane odvis-
na od čebel. Po ugotovitvah znanstve-
nikov točne vrednosti opraševanja, ki ga 
v Sloveniji brezplačno opravijo čebele, 
ni mogoče izračunati, ocenjeno pa je, 
da je ta vrednost od 15–30-krat večja 
od vseh čebeljih pridelkov skupaj. Ker 
čebele dandanes same v naravi niso več 
sposobne preživeti niti ene zime, je to-
rej delo slovenskih čebelarjev plemenito 
in družbeno koristno. V sosednji Avstriji 
pridelovalci sadja čebelarjem plačujejo 
za opraševanje, prav tako tudi v Nemčiji 
in ponekod drugod po Evropi ter seveda 
v ZDA.  

Pri vsem delu s čebelami pa ne gre 
samo za hrano, čebelje pridelke in kot 
najpomembnejše – za opraševanje, am-
pak tudi za ohranjanje biodiverzitete, to-
rej za ohranjanje narave, raznovrstnega 
okolja oz. biotske pestrosti in drugih de-
javnikov življenja. Zaradi vseh teh nalog 
naše avtohtone čebele kranjske sivke 
v Sloveniji živi več kot 22.000 različnih 
vrst organizmov, to pa našo državo po 
mnenju številnih strokovnjakov uvršča 
med naravno najbogatejša območja v 
Evropi. Glede na zdajšnje število čebeljih 
družin v Sloveniji se nam za kakovosten 
opraševalni servis, ki nam ga brezplačno 
zagotavljajo čebelarji s svojimi čebelami, 
za zdaj še ni treba bati. 

 Jure Justinek, ČZS 
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PRIREDITVE V občini TABOR
 v APRILU 2016

sobota, 9. april, od 9.00 do 13.00 
ČISTILNA AKCIJA 
(Občina Tabor, 03 705 70 80, 040 706 029) 

sobota, 9. april, ob 14.00 
OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 
Dom krajanov Tabor 
(Andi Baloh) 

sobota, 16. april, ob 14.00 
RAZNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI
nogomet, košarka, odbojka na mivki, 
balinanje, spretnostne igre 
igrišče pri šoli 
(Športno društvo Partizan Tabor, 
031 474 653)

sreda, 20. april, ob 19. 00
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S 
PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ
Dom krajanov Tabor
(Občina Tabor, 03 705 70 80 
in Pevsko društvo Tabor)

petek, 22. april, ob 20.00
11. TRADICIONALNA SALAMIJADA
Ribnik pri Lisjaku
(Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396)

sobota, 23. april, ob 19.00
35 LET DELOVANJA SAVINJSKIH ROGISTOV 
gosti: Ptujski rogisti, vokalna skupina, Juan 
Vasle
pod šotorom 
(KD IC Tabor in sekcija Savinjski rogisti, 040 
166 190)

nedelja, 24. april, 
24. ŠENTJURSKI SEJEM
ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH 
STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE
ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA
od 10.00 do 14.00: SEKAŠKO TEKMOVANJE 
LASTNIKOV GOZDOV 
Ribičev travnik  pri Domu krajanov 
(Društvo lastnikov gozdov Spodnje 
Savinjske doline in Zavod za gozdove 
Slovenije, 041 657 580)
ob 10.00: PARADA
harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, 
gasilci, društva občine Tabor, Kinološko 
društvo Celje, oldtimerji 

ob 10.30: TABOR IMA TALENT
pod šotorom 
(Pevsko društvo Tabor in POŠ Tabor, 031 
872 814)
ob 11.20:  PREDSTAVITEV TAEKWON-DO 
KLUB SUN BRASLOVČE
pod šotorom 
(Taekwon-Do klub Sun Braslovče, 
041 365 007)
od 13.00 do 22.00:  ZABAVA Z ANSAMBLI 
Veseli Savinjčani, Lunca, Donačka
pod šotorom 
od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE 
RAZSTAVE 
prodajna razstava dobrot Društva žena in 
deklet, razstava unikatnega nakita in lesenih 
izdelkov  Kopos, razstava unikatnega nakita 
Ine Gržina, razstava Foto kluba Tabor
Dom krajanov Tabor
od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI
pod  kozolcem kmetije Lukman
(Savinjsko društvo gojiteljev malih živali 
Občine Žalec, 031 669 970)

POSLOVILI SO SE
V marcu so se od nas poslovili:  

Marjan Hrastovec (1956-2016)
Frančiška Goltnik (1934-2016)

Julijana Golob (1932-2016)

prOSTOvOljec leTa 2015
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos štirinajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru 
katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, naj mladinskega 
voditelja oz. voditeljico in naj mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj znova poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. 
K prijavi v natečaj vabimo vse nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine in posameznike; 
skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2015 vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bomo izbirali 
najboljše v 6 kategorijah: naj prostovoljko in naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 

30 let in nad 30 let, izbrali pa bomo tudi naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih bomo izbirali naj prostovoljski 
projekt ter naj mladinski projekt. Poseben poudarek pa letos dajemo mednarodnemu prostovoljstvu. Pri projektih moramo še 
poudariti, da šteje kakršna koli organizirana aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo 
administrativnem smislu.
Rok za prijave je 8. april 2016.
Več na: http://mss.si/natecaj-prostovoljec-leta-2015.

Ekipa Mladinskega sveta Slovenije
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 4. 2016
18.00 AVTOMOBILSKI SPA 2016

AMZS Center 
varne vožnje na 

Vranskem

AMZS
(080 26 36)

2. 4. 2016
16.00 KONGRES SDM Športna dvorana 

Vransko
Slovenska demokratska 

mladina

3. 4. 2016
11.00

OBČNI ZBOR 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO

Gasilski dom 
Vransko

DU Vransko
(041 815 211)

5. 4. 2016
10.00

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 4. 2016 
18.00

PREDSTAVITEV TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA, 
DELOVANJA DEFIBRILATORJA IN MOBILNE 

APLIKACIJE iHELP

predavalnica 
v Energetiki 

Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

7. 4. 2016
18.00

IZRAZI IN OBRAZI
Odprtje pregledne razstave likovnih del Milene Šimunič

Schwentnerjeva 
hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298, 041 919 829)

13. 4. 2016
17.00

TUDI MALI SAVINJČANI BEREJO
Zaključna prireditev Kulturni dom 

Vransko

Medobčinska splošna 
knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

16. 4. 2016
8.00 SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA zbor pred 

občinsko stavbo
Občina Vransko
(03 703 28 00)

16. 4. 2016
10.00 MAVRIČNI TURNIR V ODBOJKI ZA ŽENSKE Športna dvorana 

Vransko
Športno društvo Vransko

(031 283 113)

19. 4. 2016
10.00

BRALNA URA Z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA 

Občinska 
knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

19. 4. 2016
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska 

knjižnica Vransko
Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 4. 2016
19.00 REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV Kulturni dom 

Vransko
Kulturno društvo Vransko

(051 262 585)

23. 4. 2016-
21. 5. 2016

KNJIGE MENJAJO LASTNIKA - 
BUKVARNA

Občinska 
knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

napOvednik dOGOdkOv - april 2016

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

Občina poziva krajanke in krajane: 
»Očistimo  občino! Pridite v čim večjem številu, saj veste – V SLOGI JE MOČ!« 

 Vljudno vas vabimo na SPOMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO,  
ki bo v soboto, 16. 4. 2016. 

  Vsi, ki se boste udeležili čistilne akcije, boste na zbirnem  mestu pred Občino Vransko ob 8. uri dobili rokavice 
in vreče za zbiranje odpadkov. Organizatorji vas bodo razporedili po terenu in vam dali ustrezna navodila glede 
zbiranja in odlaganja zbranih odpadkov. Priporočljivo je, da se ustrezno oblečete in obujete. Po končani čistilni 

akciji dobijo vsi udeleženci topel obrok in napitek. 
S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini. 

Občina Vransko  skupaj z društvi organizira spomladansko čistilno akcijo. 
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Vljudno vas vabimo na ogled pregledne razstave likovnih del 
Milene Šimunič - IZRAZI IN OBRAZI.

Odprtje razstave bo v četrtek, 7. aprila 2016, ob 18. uri 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

Pogovor z avtorico bo vodila Tanja Goropevšek. 
Prireditev bo z uglasbeno avtorsko poezijo popestrila Simona Kropec.

Milena Šimunič je svojo likovno izraznost pričela odkrivati že kot otrok, res-
nejšega ustvarjanja pa se je lotila šele nekaj let nazaj. Svojo kreativnost je naj-
prej preizkusila v poeziji. Izdana prva pesniška zbirka je v njej odprla nadalj-
no željo po izražanju in ustvarjanju in ponovno vzpostavila vez z likovnim 
svetom. Svoje znanje je nadgrajevala v slikarski šoli akademske slikarke in 
magistre umetnosti Nataše Jan Virant. Ta je prinesla nova znanja o tehnikah 
in materialih. Danes se najraje izraža v kombinirani tehniki olja in akrila, s 
katero v izredni igri barv in vzorcev preliva na platno svoja občutenja, ter s 
suhim in trdim pastelom, v katerih nastajajo akti, portreti in tihožitja. 

Ob odprtju razstave bomo imeli možnost prisluhniti tudi avtoričini poeziji.Ra
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