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OBČINSKI INFORMATOR

številka 134
Vransko, 31. 5. 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, Studio Di.Foto.Graf, Taekwon-do 
klub Sun Braslovče, Pošta Slovenije, FD Vransko, PD Vransko, 
Darko Naraglav, Robert Krumpak, Nataša Juhart, Tone Tavčar

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

Naslednja številka izide 30. 6. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 6. 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
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Zahvaljujem se AVTOPREVOZNIŠTVU CIZEJ SAŠO, s. p., Prekopa, Vransko  in podjetju  J.U.A. FRISCHEIS, d. o. o., iz Šempetra v Sa-
vinjski dolini,  ki so finančno pripomogli, da sem se lahko udeležila evropskega tekmovanja v taekwon-dooju v Liverpoolu v Angliji. 

Obenem se zahvaljujem tudi OŠ Vransko-Tabor, POŠ Tabor in predvsem razredničarki 7. c-razreda ge.  Nataši Plavčak,  ki me je ves 
čas priprav na tekmovanje spodbujala in mi omogočila odsotnost od pouka. 

Prav tako bi rada izkoristila  priložnost, da se zahvalim svojemu trenerju Simonu Janu za ves njegov trud, delo in znanje,  ki ga vlaga 
v vse moje treninge in  priprave na tekmovanja. 

Ema Mešič

ZAHVALA

V sejni sobi občine Vransko, Vransko 66 a, je v torek, 11. 4. 2017, 
s pričetkom ob 20. uri, potekala 17. redna seja občinskega sveta 
občine Vransko, na kateri je občinski svet: 

1. pregledal sklepe in potrdil zapisnika 16. redne seje z dne 14. 
2. 2017 in 2. izredne seje z dne 21. 2. 2017; 

2. obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Son-
je Cencelj, Monike Vrankar, Anice Jagodič, Jožeta Matka, 
Marjana Pečovnika in Ksenije Rovan Krivec; 

3. se seznanil z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2016; 

4. podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec; 

5. sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 
2016, in sicer: 

• grba Občine Vransko Ivanu Izlakarju, Jeronim 59, 3305 
Vransko (za izjemen prispevek k razvoju planinstva v obči-

ni Vransko) in Janezu Kropivšku, Jeronim 32, 3305 Vransko 
(za izjemen prispevek k razvoju čebelarstva v občini Vran-
sko); 

• plakete Občine Vransko Župnijski Karitas Vransko (ob 
25-letnici delovanja na humanitarnem področju), Kmeti-
ji Novak, Zajasovnik (za dolgoletno uspešno delovanje in 
odličnost na področju sirarstva in reje drobnice), Folklor-
nemu društvu Vransko (ob 10-letnici delovanja na kultur-
nem področju); 

• priznanja Občine Vransko Ivanu Hrastovcu ml., Prapreče 19 
c, 3305 Vransko (za izjemne športne dosežke); 

6.  sprejel pobudo Čebelarske zveze Slovenije za obdarovanje 
novorojenčkov v občini Vransko z medonosno sadiko; 

7. sprejel sklep, da se Čebelarskemu društvu Vransko za na-
kup prapora nameni 500 evrov.

17. redna seja občinskega sveta občine vransko

V angleškem Liverpoolu je med 25. in 30. aprilom 2017 potekalo 
XXXII. člansko, XXIII. mladinsko, IX. veteransko in VII. otroško 
evropsko prvenstvo v taekwondo-ju, verzije ITF. Prvenstva se 
je udeležilo 796 tekmovalcev iz 32 evropskih držav, ki so se 
pomerili v posameznih in ekipnih borbah, formah, samoobram-
bi, testu moči in specialni tehniki.

Med 31 tekmovalci slovenske reprezentance sta tokrat nasto-
pila tudi naša občana, Ema Mešič in Simon Zajec, ki trenirata v 
Taekwon-do klubu Sun Braslovče, pod vztrajnim in budnim oče-
som trenerja Simona Jana. Vztrajnost in trdo delo, še posebej 
v zadnjih mesecih, sta se obrestovala in tako sta oba tekmo-
valca v borbah v svojih kategorijah osvojila naslov »EVROPSKI 
PRVAK«.

Ema Mešič je v kategoriji deklic do 45 kilogramov po zmagah 
nad predstavnico Anglije, Bolgarije in v finalu proti klubski ko-
legici osvojila zavidljivo prvo mesto v Evropi in si tako pribori-

la naslov evropske prvakinje. S tem je 
okronala veliko število že pridobljenih 
medalj v zadnjih letih, tako doma kot v 
tujini. Po njenih stopinjah hiti tudi njena 
mlajša sestrica Ana Mešič, ki prav tako 
uspešno nastopa na tekmovanjih doma 
in v tujini.

Simon Zajec je nastopil v kategoriji mlajši 
mladinci do 63 kilogramov in po zmagah 
nad predstavniki Anglije, Škotske, Ukra-
jine ter v finalu proti nasprotniku iz 
Rusije ravno tako osvojil naslov evrop-

skega prvaka in s tem doka-
zal, da s trdim delom, poleg 
že veliko nanizanih uspehov 
in medalj, lahko osvojiš tudi 
tako laskav naslov.

Ta izjemni uspeh so dopolnili 
še ostali člani braslovškega 
kluba, z eno zlato, eno sre-
brno in dvema bronastima 
medaljama. Skupaj je slo-
venska reprezentanca osvoji-
la trinajst zlatih, štiri srebrne 
in šest bronastih medalj.

Brodovčani in ostali občani pa smo seveda najbolj ponosni na 
evropska prvaka, Emo in Simija. Iz srca jima čestitamo ter želi-
mo še veliko uspehov na njuni poti.

eMa in siMi, evroPska Prvaka iZ občine vransko
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ob občinskeM PraZnikU čebeLarji raZviLi drUŠtveni PraPor

Letošnja slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki ga Občina 
Vransko praznuje 14. maja v spomin na leto 1868, ko je cesar dotedanji 
kraj Vransko povišal v deželno-knežji trg, je bila še posebno slovesna 
zaradi razvitja društvenega praporja Čebelarskega društva Vransko. 
Kot je dejal predsednik društva Janez Kropivšek, leto ustanovitve 
društva oziroma družine, kot so se čebelarji najprej poimenovali, ni 
točno znano, ker so se prvi zapiski izgubili. Zametki organiziranega 
delovanja segajo že v čas pred 1. svetovno vojno, društvo pa je bolj 
aktivno zadnjih sedemdeset let. O pomenu društva je spregovoril tudi 
podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Anton Tomec.

Osrednji govornik na slavnostni akademiji je bil župan Franc Sušnik, 
ki je v svojem nagovoru strnil  glavne dosežke Občine Vransko v 

preteklem letu ter se zahvalil vsem, ki so k 
njim pripomogli, v nadaljevanju pa je skupaj 
z v. d. direktorico občinske uprave  Marijo 
Jerman  podelil priznanja Občine Vransko za 
leto 2016. Grb Občine Vransko sta prejela Ivan 
Izlakar, za izjemen prispevek k razvoju planin-
stva, in Janez Kropivšek za izjemen prispevek 
k razvoju čebelarstva. Plaketo Občine Vransko 
so prejeli: Župnijska Karitas ob 25-letnici delo-
vanja,  Folklorno društvo Vransko ob 10-letni-
ci delovanja in Kmetija Novak za dolgoletno 
uspešno delovanje in odličnost na področju 
sirarstva in reje drobnice. Dobitnik priznanja 
Občine Vransko pa je Ivan Hrastovec ml. za iz-
jemne športne dosežke.

Slovesnost so z odprtjem 9. razstave ročnih 
del polepšali še Vezilje Snežinka, Rožce, 
likovni  in fotografski krožek, ki delujejo v 
Društvu univerza za tretje življenjsko obdobje 
Vransko. 

Z glasbo so prireditev popestrili Pihalni 
orkester Glasbene šole "Risto Savin" Žalec, 
Ansambel Kaplja in MePZ LIvRA.

Po uradnem delu so se obiskovalci zadržali še 
v družabnem pogovoru na pogostitvi, ki so jo 
pripravile kuharice iz OŠ Vransko-Tabor.

Suzana Felicijan Bratož

Zgodilo se je ...
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raZstava črka in recikLaža
V Savinovem likovnem salonu bo do 4. junija odprta  raz-
stava del učencev devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske 
doline z naslovom Črka in reciklaža, na kateri 234 učenk in 
učencev  razstavlja več kot 200 del, ki so jih ustvarili pod 
vodstvom 44 mentoric in mentorja.  

Letošnjo razstavo sta pripravili likovni pedagoginji Breda 
Bračko iz OŠ Griže in Mojca Šon iz OŠ Petrovče.  Opravili sta 
zahtevno delo in za razstavo izbrali okoli 200 del. Pri tem so 
jima pomagali tudi zaposleni iz ZKTŠ Žalec. 

Ob odprtju je zbrane učence, njihove mentorice in ravnatel-
je ter župana Občine Žalec Janka Kosa pozdravil v imenu 
ZKŠT Žalec Uroš Govek, o likovni ustvarjalnosti razstav-
ljavcev pa je govoril umetnostni zgodovinar Matija Plev-
nik in med drugim poudaril: »Letošnja skupinska razstava 
nosi naslov Črka in reciklaža in tako že sama namiguje na 
bistveno usmeritev, ki sta narekovali izbor likovnih del za 
tokratno predstavitev. Seveda so razstavljeni zgolj drobci 
kreativnega procesa, ki pa obiskovalce, s svojimi likovnimi 
kvalitetami in sporočilnostjo, na lep način popeljejo v svet 
otroške domišljije in ustvarjalnosti. Tako nas v razstavišču 
zaobjame pisana paleta dvo- in tridimenzionalnih del, ka-

terih osnovna izhodišča predstavljajo črke in reciklaža ma-
teriala. Črke, tisti likovni gradniki, ki predstavljajo mejnik 
med pisanim in slikami. S svojo pojavnostjo odločilno soob-
likujejo likovno kompozicijo, ustvarjajo ritem in so s svojimi 
kaligrafskimi potezami tudi nosilke estetskega sporočila. 
Enakovredno so zastopane vse bistvene podzvrsti likovne 
umetnosti, ki zajamejo slikarstvo, grafiko, kiparstvo, umet-
no obrt, osnove prostorskega oblikovanja – arhitekturo. 
Sama postavitev razstave pa enakopravno predstavlja vse 
razredne stopnje in vse osnovne šole …« 

V nadaljevanju je govoril župan Občine Žalec Janko Kos in 
podelil priznanja, v kulturnem programu pa je nastopil Žiga 
Birsta, ki je na zanimiv način predstavil, kako nastane zvok. 

Iz OŠ Braslovče razstavlja 21 učencev pod vodstvom men-
toric Jolande Petek Tomazin, Damjane Lukman, Valentine 
Prušnik in Anite Rojnik; iz OŠ Griže 25 učencev pod vod-
stvom mentoric Brede Bračko, Darje Baloh, Mateje Hleb, 
Darje Kovač, Vlaste Polenik, Damjane Schweiger in Alenke 
Turk; iz OŠ Petrovče 17 učencev pod vodstvom mentorice 
Mojce Šon; iz OŠ Polzela 18 učencev pod vodstvom mentoric 
Regine Mratinkovič, Mateje Aubreht, Vere Bombek, Nataše 
Herodež Kranjec, Barbare Hudoklin, Kristine Jeraj, Urške 
Juhart, Jožice Ožir in Tanje Sadnik; OŠ Prebold 33 učencev 
pod vodstvom mentoric Brede Tekavc, Nives Kunej in An-
tonije Ocvirk; iz OŠ Šempeter v Savinjski dolini 29 učencev 
pod vodstvom mentoric Angele Pinter, Mete Kopušar; iz 
OŠ Vransko-Tabor 6 učencev pod vodstvom mentoric Moj-
ce Dobnik, Simone Jan, Martine Puntar in Polone Vodičar; 
iz I. OŠ Žalec 60 učencev pod vodstvom mentoric Neli Šu-
ler, Simone Delopst, Teje Gajšek, Jerneje Menzinger, Cvet-
ke Pušnik, Mirjam Ramše, Irene Žgank Golič in Mojce Günt-
ner Krulec; iz II. OŠ Žalec 26 učencev pod vodstvom men-
toric Katje Dvornik, Kaje Horvat, Brigite Mršič, Edite Rihar 
Škoflek, Milene Šelekar Terzić in Nine Vouk. 

T. Tavčar

obraZi Močnikove Metke

Naša rojakinja Metka Lipnik, roj. Cencelj, ki jo je ljubezen 
ponesla na obronke Pohorja, se po osmih letih ponovno 
predstavlja v domačem kraju kot slikarka. Na odprtju raz-
stave se je sicer predstavila kot vsestranska ustvarjalka. 

Slikarka, pesnica, pisateljica, odlična interpretinja. Poleg 
odličnosti v vseh naštetih vlogah sta gotovo njena zaščit-
na znaka še spontanost in pristnost, njene slike, poezija 
in zgodbe pa najmočnejši obliž za dušo. Glasbeni pridih 
sta prireditvi dodala Elija Jerman in Sara Češek, učenca 
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec. 

Spet smo lahko videli, da je razstavni prostor v Schwent-
nerjevi hiši premajhen, kadar gostimo domače ustvar-
jalce. Ker vsi še niso zbrali poguma za predstavitev v 
javnosti, je prav, da tiste, ki se odločijo za ta korak, pred-
stavljamo ob občinskem prazniku, ko je poudarek na 
domačem kraju in njegovih ljudeh toliko večji. 

Obrazi, ki jih tokrat Metka razstavlja v Schwentnerjevi 
hiši, bodo navduševali in zrli v obiskovalce do konca av-
gusta, zato vabljeni na ogled vsi, ki se niste mogli udeleži-
ti odprtja razstave.

Tanja Goropevšek
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v ProjektU savinjčani bereMo sodeLovaLo 270 braLcev
V dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec je bila 8. 
maja zaključna prireditev, v okviru desete sezone branja  
projekta Savinjčani beremo, ki jo pripravlja Medobčin-
ska splošna knjižnica Žalec,  finančno pa podpira Javna 
agencija za knjigo Republike Slovenije.

Številnim bralcem so se pridružili tudi avtorji del, ki so 
jih Savinjčani brali: Vinko Möderndorfer, Metod Pevec, 
Tomo Križnar in Sebastijan Pregelj. Ko so bili povabljeni 
na oder, so z zbranimi delili misli, ki so se jim utrnile ob 
pogledu na polno dvorano Savinjčank in Savinjčanov, ki 
berejo. 

S svojo prisotnostjo so prireditev počastili tudi župani 
in podžupani spodnjesavinjskih občin. Bralce je v imenu 
vseh pozdravil Janko Kos, župan Občine Žalec, in jim 
zaželel še veliko bralnih užitkov, knjižničarkam pa je iz-
rekel priznanje. 

S pravljico, katere sporočilo je bilo, da vseh ne reši po-
ljub, lahko pa nas reši branje, so slovesnost pričele pripo-
vedovalka Natalija Knez, plesalka Anka Rener Kremžar in 
instrumentalistka Katja Florjančič, vse zaposlene na Os-
novni šoli Šempeter. 

Direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec Jolanda 
Železnik je nadaljevala z razmišljanjem, kaj je to življenje. 
Je naše življenje vlak, ki drvi skozi pokrajino, ali potnik 
na vlaku, ki mirno in brezskrbno sede na dodeljeni sedež 
ter izbere, kaj bo počel med vožnjo – zrl skozi okno in 
občudoval naravo, zaprl oči in sanjaril, obračal list za li-
stom v knjigi, ki jo varuje v naročju … Potnik na vlaku ima 
možnost izbire. Ve, da je nekam namenjen, da je za pot 
potreben čas in da med vožnjo ne more izstopiti, vendar 
lahko čas vožnje porabi po svoje. Nekaj svojih misli o pro-
jektu je prebrala tudi bibliotekarka Irena Štusej. 

Rdeča nit branja te sezone je bilo torej vprašanje, kaj je 
življenje. Ker se tako sprašuje tudi Eva Boto, so njej zaupali 
glasbeni del programa. Navdušila je z izborom slovenskih 
skladb, katerih refrene je prepevala vsa dvorana. 

Ker je bilo srečanje jubilejno, že deseto, so se lahko 
vsi zbrani posladkali s torto, katere prvi kos so skupaj 
odrezali vsi prisotni župani in direktorica knjižnice. 

Bralke in bralci so bili navdušeni nad spominskimi darili, 
ki so dar Mladinske knjige Žalec in Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec. Vsi, ki so sodelovali v bralnem projek-
tu, so dobili pisala s svojimi vgraviranimi imeni. Živahno 
druženje se je nadaljevalo v avli doma.

T. Tavčar

nastoPiLo 21 Zborov, iZ občine vransko Zbor Livra
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Žalec je v dvorani Glasbene šole Ris-
to Savin Žalec v soboto, 6. maja, pripravil območno revijo odraslih pevskih 
zborov in malih vokalnih skupin pod naslovom Pesem pomladi. Skupaj je 
na dveh koncertih nastopilo 21 pevskih zborov in vokalnih skupin s 460 
pevci in pevkami.

Poslušalke in poslušalce je pred koncertom nagovorila vodja območne 
izpostave JSKD Žalec Neža Zagoričnik, ki je poudarila pomembnost zbo-
rovskega petja za Spodnjo Savinjsko dolino in se vsem zahvalila za trud in 
požrtvovalnost. 

Na prvem koncertu se je predstavilo deset zborov in 
vokalnih skupin z 208 pevci in pevkami, in sicer MoPZ 
Galicija (zborovodja Jan Grobelnik), MoPZ Petrovče 
(Vesna Turičnik Popovski), MoPZ Gotovlje (Zdenka 
Markovič), MePZ Livra (Blaž Rojko), Planinski zbor 
Žalec (Breda Veber),  MePZ Galicija (Anita Žolnir), 
PopSeSlish Žalec (Matjaž Kač), ŽePZ Svoboda Griže 
(Vesna Turičnik Popovski), VS Candela Petrovče 
(Vesna Straus) in KPZ Glas srca Prebold (Ana Rudnik 
Pavlica). Na drugem koncertu pa je nastopilo enajst 
zborov z 252 pevci in pevkami: MoPZ Prebold (Ana 
Rudnik Pavlica), MoPZ Savinjski zvon Šempeter (Met-
ka Jagodič Pogačar), MoPZ Ponikva (Janez Kolerič), 
MePZ Polzela (Marko Slokar), A cappella Petrovče 
(Mitja Vaupotič), MePZ Tabor (Karel Leskovec), MePZ 
Andraž (Ema Nartnik), MePZ Oljka (Marko Slokar), 
ŽePZ Gotovlje (Gašper Kundih), APZ Risto Savin Žalec 
(Peter Novak Smolič) in VS ZaPet Ponikva (Matjaž 
Kač). 

Oba koncerta je strokovno ocenjevala Danica Pirečnik 
iz Šoštanja, ki je zborovodjem podala tudi oceno.

T. Tavčar

Zgodilo se je ...
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nastoPiLe odrasLe foLkLorne skUPine
Javni sklad kulturnih dejavnosti Slovenije, Območna izpostava Žalec je v dvorani Kultur-
nega doma na Vranskem pripravil območno srečanje odraslih folklornih skupin.

Uvodoma je zbrane pozdravila vod-
ja JSKD, Območna izpostava Žalec, 
Neža Zagoričnik, ki je poudarila pomen 
srečanja in da je vesela, da iz občine 
Žalec nastopa kar pet skupin. Na le-
tošnji reviji so nastopile naslednje folk-
lorne skupine: FS KD Ponikva pri Žalcu, 
ki je predstavila mlačev, FS Grifon KUD 
Šempeter s koroškimi plesi, Folklorno 
društvo Vransko z vzhodnoštajerskimi 
plesi, FS Kobula Petrovče z zahodnošta-
jerskimi plesi, skupina osivelih koled-
nikov ŠFD Koledo Velenje s plesom na 
Bovškem in FS Galicija s plesi zahodne 
Štajerske. Prireditev je povezovala Bri-
na Krašovec, strokovno ocenjevala 
Tanja Drašler, finančno pa so jo podprle 
občine Spodnje Savinjske doline.

T. Tavčar

PrvoMajsko srečanje na čreti
Tudi letos so se tradicionalnega prvomajskega srečanja na Čre-
ti  udeležili številni pohodniki in verniki, ki so najprej prisluhnili 
božji besedi v cerkvi Matere Božje, nato pa prisostvovali na kraj-
ši slovesnosti pri spomeniku padlim v NOB. Obiskovalcem sta 
spregovorila predsednica KS Kokarje Andreja Zupan in župan 
Občine Vransko Franc Sušnik, program pa so oblikovali učenci OŠ 
Nazarje z mentorico Manico Hudales in moška vokalna skupina 
Lončarji. 

Druženje se je nadaljevalo v pozno popoldne pri planinskem 
domu, kjer je Občina Vransko v sodelovanju s PD Vransko in z os-
krbnikom nudila obiskovalcem topli obrok, veselo vzdušje pa so 
z glasbo poživili  Veseli Savinjčani.

noč knjige v Medobčinski sPLoŠni knjižnici žaLec
Številni dogodki pod okriljem različnih organizacij, ki se ukvarjajo s knji-
go (Združenje slovenskih splošnih knjižnic, Društvo slovenskih pisateljev, 
Društvo Bralna značka Slovenije, Javni sklad za kulturne dejavnosti Repub-
like Slovenije, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Bukla, različne 
založbe ...), so te dni zaznamovali pestro dogajanje po Sloveniji, združeno 
pod naziv Dnevi knjige. Vrsta dogodkov se je zaključila 23. aprila 2017. Ta 
dan je Unesco leta 1995 razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic, 
v petek, 21. 4. 2017, pa je potekala tradicionalna Noč knjige.

Letos mineva sto let, odkar se je na literarnem nebu zableščala prva slo-
venska slikanica Martin Krpan z Vrha Frana Levstika, ki nam je predstavi-
la Martina Krpana, verjetno najbolj znanega in najbolj priljubljenega slov-
enskega junaka. Zato smo prav njemu namenili Noč knjige v Medobčinski 
splošni knjižnici Žalec. Dogodek je potekal v soorganizaciji z žalsko območ-
no izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. 
Z likovnim ustvarjanjem so večer zaznamovali otroci osnovnih šol iz Šem-
petra, Ponikve, Petrovč in Žalca. Martinu Krpanu je glas in stas posodil 
radijski voditelj in igralec Jure Sešek, ki nas je v monodrami Martin Krpan 
nasmejal ter hkrati opomnil, zakaj moramo biti Slovenci ponosni na junaka 

z Vrha pri Sveti Trojici. V predstavi se je v vlogi Brdavsa 
odlično znašel častni občan Občine Žalec Janez Meglič, 
prireditev pa je s svojim obiskom počastil tudi župan 
Občine Žalec Janko Kos. Večer smo zaokrožili z ogle-
dom videoposnetka učencev OŠ Polzela Martin Krpan 
The Hacker in s prijetnim druženjem do 22. ure.

Zgodilo se je ...
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odPrtje  novih PosLovnih Prostorov PoŠte 3305 vransko
Župan občine Vransko Franc 
Sušnik, generalni direktor 
Pošte Slovenije mag. Boris 
Novak, direktor PE Pošte Slo-
venije v Celju Cvetko Sršen in 
upravnica pošte 3305 Vransko 
Apolonija Semprimožnik so v 
petek, 21. aprila letos, odprli 
nove poslovne prostore pošte 
3305 Vransko.

Obstoječi prostor za dostavo 
pošte 3305 Vransko je bil utes-
njen in ni več zagotavljal op-
timalnih pogojev za pripravo 
poštne tvarine za dostavo in 
izročitev. V ta namen je Poš-
ta Slovenije v dogovoru s KZ 
Vransko pridobila in uredila 
nove poslovne prostore. Novi 
funkcionalno urejen dostavni 
prostor, ki obsega 105,4 m2 

površine, bo omogočal op-
timalnejšo pripravo poštnih 
pošiljk in nudil prijetnejše de-
lovno okolje za zaposlene. 

Pošta 3305 Vransko, v katero 
so vključeni še naslovniki pošte 
3303 Gomilsko, 3304 Tabor in 

fd vransko Ponovno PriPraviLo veLikonočno stojnico
Folklorno društvo Vransko je na velikonočno soboto pripravilo pred občinsko hišo stojnico z velikonočnimi dobrotami.

Predstavljene jedi niso bile le paša za oči, ampak so bile tudi dobrega okusa.

1221 Motnik, pokriva območje z 2018 gospodinjstvi. Vsa gospodinjstva so vključena v pet-
krat tedensko dostavo. Na pošti je 10 zaposlenih, od tega 7 pismonoš. 

Delovni čas pošte ostane nespremenjen, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, 
ob sobotah pa od 8. do 12. ure.  

Pošta Slovenije se za sodelovanje zahvaljuje KZ Vransko, ki je financirala celovito ureditev 
prostorov.

Pošta Slovenije, d. o. o.

Zgodilo se je ...
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Ker se pomoč ponesrečencu ne nudi pravočasno, v Sloveni-
ji zaradi nenadnega zastoja srca vsako leto umre skoraj 2000 
ljudi oziroma 5-6 ljudi na dan. Občina Vransko je zato leta 2015 
pristopila k projektu iHELP – srcu prijazna občina, s katerim 
želi občanom zagotoviti možnosti za pravočasno in pravilno 
ukrepanje do prihoda reševalcev v nujnih zdravstvenih pri-
merih.

V okviru projekta je v sredo, 17. 5. 2017, s pričetkom ob 19. uri 
v kulturnem domu na Vranskem potekalo izobraževanje o te-
meljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja in pred-
stavitev mobilne aplikacije iHELP, ki rešuje življenja.

Predavatelj in idejni vodja projekta Andraž Ogorevc je udeležen-
cem izobraževanja predstavil, kako je potrebno ravnati v situ-
aciji, ko je ogroženo človeško življenje. Vse prepogosto se 
namreč dogaja, da ljudje iz najrazličnejših razlogov, tudi zaradi 
strahu ali dvoma v lastno znanje oživljanja, opuščajo pomoč 
ponesrečenim. Ti so brez ukrepanja bližnjih doma, mimoidočih 
na ulici ali mimovozečih se na cesti prepuščeni pomoči poklic-
nih reševalcev. Bitka ponesrečenca s časom se zato žal pogos-
to konča s težkimi možganskimi poškodbami (po 4 minutah od 

srčnega zastoja pričnejo možganske celice odmirati) ali smrtjo 
ponesrečenca. 

Če ste tokratno izobraževanje zamudili, se nam lahko pridružite 
na naslednjem, ki bo predvidoma jeseni.

iZobraževanje o teMeLjnih PostoPkih oživLjanja

Parada Učenja 2017
Na Podeželski tržnici Žalec je v sredo, 17. maja, potekala Para-
da učenja 2017. Žalska parada je ena od štirinajstih, ki so se v 
Sloveniji zgodile na isti dan.

Že petič je parado organizirala UPI – ljudska univerza Žalec v 
sodelovanju s skoraj 25 partnerskimi organizacijami. Parado 
učenja sta odprli Franja Centrih, direktorica UPI – ljudske uni-
verze Žalec, in Hana Šuster Erjavec, 
podžupanja Občine Žalec. Dogodka 
sta se udeležili tudi predstavnici An-
dragoškega centra Slovenije Mateja 
Pečar in Neja Colja. Pozornost pa-
rade je bila tudi letos usmerjena na 
učeče se v vseh življenjskih obdobjih 
– na predšolske in šolske otroke ter 
predvsem na odrasle udeležence v 
izobraževanju. 

Parada učenja je festivalski dogodek, 
ki se odvija v mestnih središčih, kjer 
se srečajo ponudniki znanj in tisti, 
ki po znanju povprašujejo. Namen 
parade je ozaveščanje o pomenu 

učenja, informiranje o priložnostih, povezovanje v učečo se 
skupnost ter navduševanje z zgledi. Parade učenja so del 
Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je praznik učenja za 
vse generacije. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na 
področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Pod okriljem An-
dragoškega centra Slovenije poteka že 22 let, njegov namen 
pa je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v 
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik 
v svojem življenju prevzema. V okviru tedna se zvrstijo izo-
braževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni in 
kulturni ter drugi dogodki. Lani je bilo teh na območju celotne 
Slovenije kar 11 tisoč, udeležilo pa se jih je več kot 215 tisoč 
udeležencev. 

UPI – ljudska univerza Žalec je območna koordinatorica TVU-
ja na področju Savinjske doline od leta 2006 naprej in letos jim 
je k sodelovanju uspelo pritegniti kar okoli 70 različnih izvajal-
cev, skupaj pa bodo izvedli skoraj 200 TVU dogodkov (ti bodo 
potekali od 12. maja do konca junija). Veseli so, da se  partner-
ska mreža vsako leto širi, hkrati pa so veseli tega, da večina 
izvajalcev v TVU sodeluje vsako leto.  

T. Tavčar

Zgodilo se je ...
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v občinsko knjižnico vransko so se vrniLi Lihožerci
Mislili smo, da jih ne bo več … Lihožercev namreč. Bitij, ki niso niti 
živali niti ljudje, pač pa s slednjimi bivajo tesno povezani, v kar jih 
silijo njihove prehranjevalne navade. V slast jim gredo predvsem 
leve nogavice, pa tudi otroške žabice,  dokolenke in druge sorodne 
vrste.  A vrnili so se še močnejši, še bolj lačni. 

Roman češkega avtorja Pavla Šruta, ki je z Lihožerci (2008) po-
stal avtor češke mladinske knjige desetletja, je tudi naše bralce nav-
dušil. Za izvirno in simpatično podobo Šrutovih domišljijskih likov je 
poskrbela znana češka ilustratorka Galina Miklínová, ki je bila v to-
rek, 18. aprila 2017, naša gostja. Povedala nam je, kako so Lihožerci 
nastali in kaj se dogaja z njimi danes. Lihožerce poznajo že v de-
setih državah sveta, o njih so celo posneli film. Pričakujejo, da ga 
bodo predvajali tudi pri nas. Ilustratorko na gostovanju po Sloveni-
ji spremljajo prevajalec knjige Peter Kuhar ter ekipa založbe KUD 

Sodobnost International, ki se jim za obisk iskreno 
zahvaljujemo.

igre in igrače PretekLosti
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko je 17. maja ob 
dnevu Parade učenja 2017,  ki je potekal v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja, organiziral na vrtu Schwentner-
jeve hiše delavnico Igre in igrače preteklosti. Pod okriljem 
zavoda so se skozi igro podali v preteklost člani društva 
za tretje življenjsko obdobje in otroci iz vrtca. Otrokom 
sta Vlado Rančigaj in Marjetka Kapus povedala, kako so se 
igrali v času njune mladosti, ko še ni bilo računalniških in 
drugih iger, ki jih poznamo danes, ko je bilo časa za igro 
med opravljanjem kmečkega dela malo in ko so si morali ig-
rače izdelati sami oziroma so igri služili vsakdanji predmeti. 
Poudarila sta, da je bilo kljub težjim časom lepše, da pot iz 
šole ni bila nikoli dolgočasna in – kar je najpomembnejše – 
družili so se. 

Nato smo otroke s pomočjo izštevank iz preteklosti razde-
lili v skupine. Nekatere izštevanke so se ohranile do danes 
in so jih poznali, nekatere so jih pritegnile, ker so jih slišali 
prvič. Igrali so špano, mlin, gnilo jajce, metanje krogcev, 
različico igre človek, ne jezi se, toplo-hladno, tek med lon-
čki, rinčke talat. Otroci so videli, da lahko rekvizite za igro 
naredimo sami in da je pomembno druženje, veselje ob igri. 
Nekatere igre so bile tudi tekmovalnega značaja, kar jim je 
bilo še posebej v veselje. Na koncu so povedali, da jim je 
bilo všeč, da so dopoldne preživeli na drugačen način, da 
so bile igre nekoč zanimive in da bi se skozi igro še vrnili v 
čas (pra)dedkov in (pra)babic.

Tanja Goropevšek

Zgodilo se je ...
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sobota, 3. junij 2017, ob 10. uri 
Predstavitev društev in klubov iz občine Vransko 

Igrišče pri Športni dvorani Vransko 

Igrišče v Prekopi 

Športni park Ločica pri Vranskem 

 
Športna prireditev je primerna za vse od 3. do 99. leta starosti. 

6. KRIžNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL 
JENKRET JE BIV ... V zELENEM 

OKOLJu ODPIRA VRATA DOMIŠLJIJE 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno 
društvo Motnik, Irena Cerar in Ivanka Učakar v 
sodelovanju z motniškimi društvi in mnogimi 
ustvarjalci pripravljajo festival, ki že vrsto let v 
Motnik privabi obiskovalce od blizu in daleč. 
  
Del programa se bo tudi letos odvil na Vranskem, 
drugi osrednji lokaciji festivala, kjer bosta 
pripovedovalka Irena Cerar in glasbenik Matic 
Smolnikar v petek dopoldan za otroke pripravila 
pripovedovalsko-glasbeni klobčič Križnikovih 
pravljic, pesmi in ugank.  

PETEK, 9. 6. 2017, OB 10.30
Kulturni dom Vransko

Informacije o festivalu na: www.motnik.net in 
www.kam.sik.si ter festivalski facebook strani.
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v jUnijU naPovedUjeMo:
• torek,  6. in 20. junij 2017, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci doma 
• torek, 20. junij 2017, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

Vabljeni!

PREDAVANJE ALENKE JELEN GEOMORFOLOŠKA RAzISKAVA 
FOSILNEGA PLAzu IN DOMNEVNEGA JEzERA NA VRANSKEM 

V soboto, 13. maja 2017, smo v Občinski knjižnici Vransko v počastitev 
občinskega praznika prisluhnili zanimivemu predavanju Alenke Jelen 
o izsledkih geomorfološke raziskave plazu, ki se je predvidoma v 
pleistocenu (datiranje ni bilo izvedeno) sprožil na Dobroveljski planoti. 
Plaz je imel dva odlomna robova. Prvi je na območju zaselka Ropasija, 
drugi pa JZ od prvega, na območju Španovega griča in nad kmetijo 
Tajnar. Raziskava je pokazala, da ocenjena površina podornega grušča 
in količina materiala ni bila zadostna, da bi povzročila zajezitev Bolske in 
s tem nastanka jezera. Bolska je hudournik, ki ima več pritokov. Ob hudih 
poplavah še danes prihaja do poplavljanja površin, vode pa ne odtečejo 
tudi po več dni.  Do takšnih dogodkov je prihajalo tudi v preteklosti. 

ZgodiLo se je ...

knjižne novosti
Odrasli 

• Ashley, J.: Pravila za prave guvernante 
• Backman, F.: Tu je bila Britt-Marie 
• Banks, M.: Najljubši sovražnik 
• Beaton, M. C.: Agatha Raisin in smrtonosna poroka 
• Enoch, S.: Nekaj pregrešnega 
• Forman, G.: Kamor je šla 
• Heath, L.: Polnočni užitki z malopridnežem 
• Holiday, R.: Ego je naš sovražnik 
• James, J.: Sanjska poroka 
• Mazzantini, M.: Sijaj 
• Sarno, J. E.: Ozdravimo bolečine telesa 
• Warren, T. A.: V aristokratovi postelji

Otroci 

• Gombač X., Ž.: Zgodovina Slovenije v stripu 
• Goscinny: Veliki vezir Iznogud 
• Joyce, M.: Čarobna skrinja za otroke 
• Kuefler, J.: Vladarja na igrišču 
• Murphy, G.: Nasmej me 
• Otroška enciklopedija o dinozavrih in 

predzgodovinskih živalih 
• Prap, L.: Radi štejemo 
• Rippin, S.: Vabilo na zabavo; Pošastne skrbi 
• Santos, C.: Prodam Rozinkota 
• Sokolov, C.: V napačni zgodbi 
• Zep: Titeuf: Ljubezen je nagravžna …

PRAVLJIČNA uRA S 
POuSTVARJANJEM

Bujna rast in cvetenje je prebudilo 
nežne otroške čute, zato smo na 
pravljični uri v torek, 16. maja 2017, 
prisluhnili zgodbici Kakšen čudovit 
travnik!, ki nam pripoveduje o tem, 
kako smo travnike pozidali ter tako 
uničili velik del narave. Le kje se naj 
sedaj igrajo otroci? Da ne bomo sami 
sebi uničili okolja, smo se z otroki 
odločili, da bomo tankočutni drug 
do drugega in do živih bitij.

Legenda o nastanku kraja je 
še posebej zaživela konec 
19. stol., ko je kraj Vransko 
pridobil trške pravice. V istem 
času so prvič potekala obsežna 
regulacijska in melioracijska 
dela na Bolski. S temi ukrepi 
so zmanjšali pogostost in 
ekstremnost pojavljanja 
poplav in preprečili nastanek 
začasnih ojezeritev zaradi 
poplav. Jezera v vranski kotlini 
tako ni bilo, obstaja zgolj v 
ljudskih pripovedkah.
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Na OŠ Vransko-Tabor deluje čebelarski krožek, ki ga obiskujejo tako prvo-
šolčki kot tudi učenci višjih razredov. 

V zimskih mesecih smo poleg osnovnega znanja o čebelah, njihovem 
domovanju, njihovih pridelkih, boleznih, najljubših in najbolj medovitih 
rastlinah sestavljali tudi okvirje za satke, jih ožičili in vložili v satnice.

S prihodom lepših dni pa smo obiskali čebelnjak g. Založnika. Videli smo 
panje, na polnih satkih smo poiskali čebele delavke, matico in trote. Na 
šolskem vrtu smo posadili medovite rastline in drevesa.

Ludvik Krajnc

vranin glas - strani oŠ vransko

MLadi čebeLarji

MLadi PLaninci iZ vrtca  PrePLeZaLi PLeZaLno steno na vranskeM
V četrtek, 4. maja, smo mladi planinci Vrtca Vransko vse do-
poldne plašno gledali v nebo in upali, da nam oblaki ne pošljejo 
dežja, saj se nam je popoldne obetal plezalni podvig.

S plezalci iz Športno-plezalnega odseka Planinskega društva 
Vransko smo se dobili pri naravni plezalni steni na Vranskem. 
Plezalci so nam potrpežljivo razložili  pravila plezanja in spuščan-
ja. Kmalu smo ugotovili, da je to še težje kot vzpenjanje.

Nadeli smo si plezalne pasove in čelade ter se zagrizli v steno. 
Pet plezalcev je stalno bdelo nad nami in skrbelo za našo var-
nost. Bili smo spretni, vztrajni ter zelo pogumni.

Čas med plezanjem smo zapolnili z vlečenjem vrvi, gumi-
tvistom, s kolebnicami, z raziskovanjem …

Hvala ŠPO in vsem plezalcem, ki so nam omogočili doživeti in 
izkusiti nekaj novega. Bilo je zabavno in poučno popoldne, ki bi 
ga radi čim prej ponovili.

Katja Rotar in Mateja Remic

sPoZnavanje PokLicev

V preteklem mesecu smo v našem oddelku spoznavali po-
klice, še posebej takšne, za katere so potrebne ročne spretno-
sti. V ta namen smo v svojo sredo povabili stare starše naših 
varovancev, ki so se prijazno ponudili, da nam pokažejo svoje 
znanje. Najprej nas je obiskala Žanina mama Dragica in nam 
pokazala, kako se zašije predpasnik. Ob tem smo se seznanili 
tudi s šivalnim strojem, krojaškimi škarjami, šiviljskim metrom 
in posebno kredo za risanje po blagu. Prijetno druženje je kar 
prehitro minilo, dalo pa nam je spodbudo, da tudi mi kaj zašije-
mo, seveda na roke. Tako smo se preizkusili v šivanju gumbov 
in si nazadnje sešili preprosto torbico, ki bo po izjavah otrok 
primerna za  poletne potepe. 

Nekaj dni kasneje nas je obiskal Emin in Matejev dedi Jože. S 
sabo je prinesel veliko lesenih deščic, žebljev in zanimivega 
orodja. Seznanili smo se s pilo in z žago. S kladivi pa smo bili že 
bolj domači. Iz lepo obdelanih deščic je pred našimi očmi nastal 
ličen zabojček, v katerem so takoj našle dom naše igrače. Ob 
tem so se tudi otroci preizkušali v zabijanju žebljev in verjemite 
mi, da so vsi prstki ostali celi. Da je bilo dogajanje bolj pestro, 
pa nam je naš gost izdelal še brezovo metlo. Koristno jo bomo 
uporabili pri urejanju okolice vrtca ali igrišča. Preizkusili pa smo 
jo že v igralnici.   

Rokovanje s predmeti, ki niso obi-
čajni za vsakodnevno otroško igro, 
je pripomoglo k veliki motiviranosti 
in aktivnosti otrok, na novo prido-
bljene spretnosti pa jih navdajajo s 
ponosom. 

Takšna in drugačna druženja bogati-
jo naše skupne trenutke in otrokom 
prinašajo znanja, ki ob današnjem 
tempu življenja ostajajo bolj ob stra-
ni, nikakor pa niso zanemarljiva.

Oddelek  3-4  z Nado Kolar, Barbiko 
Skok in Tanjo Marko
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triM steZa na gorici
V projektu Mali sonček je ena izmed kategorij, ki jih je po-
trebno opraviti, TRIM STEZA. Ker na Vranskem nimamo 
urejene trim steze, smo si jo uredili kar sami. S seboj smo 
odnesli rekvizite ter liste za označitev posameznih postaj. 
Otroci so se razdelili in vsak je bil odgovoren za pripravo 
ene izmed postaj. Najprej smo določili prostor za ogrevanje, 
nato smo tekli v hrib, kar nas je nekatere kar hitro utrudilo. 
Sledile so sklece, hoja po vejah različnih debelin, preskako-
vanje vej, plezanje na drevesa, boksanje v vreče, izmikanje 
vrečam, tek, sklece, dviganje telesa na vrvi, vožnja samokol-
nic in podobno. Trim steza je bila zelo zabavna, sploh zato, 
ker smo si jo uredili sami. Verjemite nam, da pa je bila na tre-
nutke tudi precej naporna. 

Oddelek 5-6 let z Branko in Lauro
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čokoLadno sadje in iZdeLava cake 
PoPsov

Prehrambene navade se oblikujejo v predšolskem in šolskem ob-
dobju, zato je vloga družine in vrtca v tem obdobju zelo pomem-
bna. Jedi, pri pripravi katerih sodeluje otrok, pojé z večjim veseljem, 
kot pa če dobi jed, pripravljeno že na krožniku. 

Pri tokratnem druženju smo pripravljali čokoladno sadje in izdelali 
cake popse (okusne grižljajčke na palčki). 

Sadje (jagode, banane in grozdje) so narezali na manjše koščke. 
Otroci so sadje namakali v fondi s čokolado. Ker so bili veliki koščki 
jagod, so imeli okrog ust kar čokoladne brke. 

Biskvit smo v večji skledi z rokami zmečkali, mu dodali marmelado 
in nutelo, da je vse skupaj še malo povezalo in iz mase oblikovali 
kroglice. Kroglice smo odlagali na pladenj, kjer smo jih prelili najprej 
s temno in nato še z belo čokolado. 

Otroci so  že med samo  pripravo ves čas pokušali in okušali ter 
komaj dočakali konec dela. Tudi tokratno srečanje se je končalo v 
prijetnem vzdušju. Otroci pa so pridobili eno izkušnjo več.

Matejka Pečovnik in Mateja Remic

naj PeseM Pove
V sredo, 19. 
aprila, smo se 
ljubitelji poezi-
je spet zbrali 
na Osnovni šoli 
Prebold, kjer je 
potekalo že 22. 
srečanje Naj pe-
sem pove. 

S prireditvijo 
so počastili 40. 
rojstni dan Sap-

ramiške avtorice Svetlane Makarovič. Del programa so bili mla-
di pesniki s šestnajstih šol. Posebnost natečaja je, da na njem ni 
zmagovalcev in nagrajencev, ampak je pomembna in objavlje-
na prav vsaka poslana pesem. Med vsemi pesniki smo ponosno 
prisluhnili tudi trem našim ustvarjalcem. Svoje pesmi so pred-
stavili David Lukman iz 4. b, Justina Jerman iz 6. a in Marcel 
Semprimožnik iz 9. a. Marcelu velja posebna zahvala in pohva-
la, saj nas je na pesniškem srečanju zastopal prav vsako leto. 
Najbrž mu je bila zato naklonjena sreča, da je bil med štirimi 
izžrebanci, ki so na prireditvi prejeli knjižno nagrado. 

Gost prireditve je bil glasbenik in imitator Tilen Artač, ki nas je 
najprej obiskal kot Svetlana Makarovič, nato pa še v svoji lastni 

podobi. Prisluhnili smo zanimivemu in zelo zabavnemu intervju-
ju z njim in se nasmejali mnogim imitacijam in zgodbam iz njego-
vega življenja. Na koncu smo se posladkali s slastnimi ocvrtimi 
miškami in sočnimi jagodami ter se fotografirali z gostom. 

Hvala tudi vsem drugim pesnikom, ki so prispevali svoja dela 
za pesniški natečaj. Vsa so objavljena v brošuri, ki je izšla ob za-
ključku natečaja. To so še: Petra Kreča, Pia Eva Gojznikar, Taja 
Vecej in Zala Lukman iz 4. b, Simon Zajec iz 9. a in Lucija Klemen 
iz 7. a. 

Marcel je o svojem ustvarjanju takole zapisal: »Za natečaj Naj 
pesem pove z veseljem pišem pesmi že od četrtega razreda dal-
je, zato mi je bilo v čast, ko sem bil izžreban kot eden izmed do-
bitnikov simbolične nagrade v obliki pesniške zbirke. V teh letih 
sem ob spodbudi mentorice ge. Polone Učakar tudi napisal kar 
nekaj del za različne natečaje, ki so bila nagrajena in predstav-
ljena širši javnosti. Mislim, da je pisanje pesmi dar, ki se ga ne 
bi smel nihče sramovati. Kdor ima v sebi pesniški oz. pisateljski 
duh, bi ga moral nenehno negovati in razvijati, da bi lahko na-
stajale še večje umetnine.« 

Želimo mu veliko navdiha tudi na srednješolski poti. 

Pesnike sva spodbujali in spremljali mentorici Simona Jan in 
Polona Učakar.
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na vranskeM je ZadiŠaLo Po Pici

Učitelji učni proces načrtujemo in organiziramo ter nato z 
učenci tudi izvedemo. V kolikšni meri bo ta proces uspešen, 
je odvisno od več dejavnikov, predvsem od pripravljenosti 
učencev za delo. Učenci pa še posebej radi delajo, če lahko 
prispevajo in soustvarjajo učni proces s svojimi željami in ide-

jami. Tako smo učiteljice prisluhnile želji učencev, da bi pri 
kuharsko-vrtnarskem krožku spekli pico. 

S sabo so prinesli moko in sir. Iz moke, kvasa, olja, soli in vode 
so zamesili testo in ga pustili vzhajati. Medtem so naribali 
sir in narezali različno zelenjavo. Med vzhajanjem testa smo 
odšli na vrt, kjer že marsikaj lepo raste, vendar nas je čakalo 
še veliko dela. Očistili smo gredice in posejali por, ajdo, fižol, 
posadili v šoli vzgojene sadike bučk, solate in blitve. Posa-
dili smo sibirski oslez oz. hibiskus, nabrali prvo redkvico ter 
zelišča in dišavnice. Vse je bilo potrebno tudi zaliti. Dobro 
smo si umili roke in delo nadaljevali v učilnici. Raztegnili smo 
testo, ga obložili s sestavinami za pico ter pripravili solato, 
v katero smo dali redkvico in drobnjak z vrta. Žejo smo po-
tešili z limonado, v katero smo natrli žajbelj, meliso in meto. 
Zaslužena pica je kmalu zadišala in ostala nam je samo še 
umazana posoda. 

Projekt naŠa MaLa knjižnica 
obisk čeŠke iLUstratorke gaLine MikLinove v 3. a-raZredU

Učenci 3. a sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica. Pridno prebiramo in beremo 
knjige ter rešujemo naloge v Ustvarjalniku.

Letos smo bili zelo ustvarjalni, saj smo naredili velikanskega črva, v imenu Rista Bob-
narja smo pošiljali razglednice in izdelali smo lihožerca Hihitka. 

Zaradi našega udejstvovanja v projektu nas je letos obiskala češka ilustratorka knjige 
Lihožerci Galina Miklinova. Lihožerci so bitja, ki jedo samo leve nogavice. So bitja, ki 
živijo z ljudmi, vendar jih ljudje ne vidimo. Če doma nimate nogavic v parih, imate zago-
tovo lihožerca, ki potrebuje vašo levo nogavico. 

Več o dogodku sta napisali Ajda in Zala. 

V četrtek, 20. 4. 2017, smo imeli prav poseben dan. Med poukom smo doživeli obisk 
posebne vrste. 

Obiskala nas je ilustratorka Lihožercev Galina Miklinova. Gospa prihaja s Češke. Ker 

ne govori slovensko, je imela s 
sabo prevajalca Petra Kuharja 
in gospo iz Naše male knjižnice. 
Gospe smo zaplesali kavbojsko in 
sankaško polko, angleški valček 
in ji po notah na projekciji zaigrali 
z glasbenimi cevmi. Nato je sle-
dila delavnica, v kateri si je vsak 
izdelal svojega lihožerca. Lahko 
smo si kupili knjigo Lihožerci se 
vračajo, na katero se je gospa 
podpisala. 

Najbolj mi je bila všeč delavnica 
lihožercev. Jaz sem izdelala pri-
kupnega lihožerca z zelo dolgimi 
nožicami. 

Ajda Bogataj, 3. a 

V četrtek, 20. 4. 2017, nas je 
obiskala češka ilustratorka Ga-
lina Miklinova. Ko je prišla v 
knjižnico, so ji tri učenke in en 
učenec zaželeli dobrodošlico v 
angleškem jeziku. Ko so končali 
z dobrodošlico, smo zaplesali tri 
plese in enkrat zaigrali na cevi. 
Nato nam je gospa Galina poka-
zala, kako se naredi lihožerca. 
Vsak si je naredil enega ali dva li-
hožerca. Na koncu si je lahko še 
vsak kupil knjigo z naslovom: LI-
HOŽERCI SE VRAČAJO. 

Ta dan mi je bil zelo všeč. Upam, 
da se še kdaj ponovi. 

Zala Krivec, 3. a
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ŠoLa v naravi s tečajeM PLavanja – žUsterna 2017
Tudi letošnje šolsko leto smo za učence 4. razreda Osnovne 
šole Vransko in  POŠ Tabor organizirali šolo v naravi s tečajem 
plavanja. Izvedli smo jo od 3. 4. do 7. 4. 2017 v Žusterni pri Kop-
ru.  Učenci so bili pet dni zelo aktivni, prizadevni in vsi so poka-
zali napredek pri plavanju.  

Ob tej priložnosti se v imenu nas učiteljic in učencev zahval-
jujem za darila, ki so služila kot nagrade za plavalce, najlepše 
pospravljene sobe in miselne uganke. Darila sta nam priskrbela 
MI-2 group, d. o. o,  in Zavarovalno zastopanje, Boris Križnik, 
s. p. Iskrena hvala tudi gospe Bojani Lipej, ki nam je pripravila 
prečudovito predstavitev Škocjanskega zatoka. 

Vodja ŠVN: Simona Jan

O ŠVN so učenci 4. razreda napisali: 

hotel 

Hotel je lep. Všeč nam je bil bazen. Tudi jedilnica je zelo velika. 
Sobe so urejene. Pred vhodom v hotel je čudovito, ker je tam 
slap. Všeč so nam bila tudi igrala. 

Učenci 4. a 

Plaža 

V torek, 5. 4. 2017, smo zvečer odšli na plažo. Tam so nekateri 
učenci izmerili temperaturo morja in zraka. Ugotovili smo, da 
sta temperaturi bili enaki, okoli 17 stopinj Celzija. Nato smo se 
razdelili v skupine po štiri. Učiteljica Simona nam je dala navodi-
lo, naj izdelamo mozaike morskih živali iz kamnov, ki jih najde-
mo na plaži. Na koncu smo si mozaike ogledali. Bili so zelo lepi. 
Ko smo končali, smo odšli v hotel. 

Maša Cizej, Nika Bokal in Beti Reberšek iz 4. a 

Plavanje 

Na bazenu so nas razdelili v tri skupine (najboljša, srednja in 
slabša). Najboljšo je vodila gospa Klavdija Kropec, srednjo sta vo-
dili gospe Jasna ali Suzana in slabšo gospa Maja Jerman. 

Plavali smo v velikem, globokem in slanem bazenu. Poleg tega so 
bili še trije džakuziji s sladko vodo in dva manjša bazena. V enem 
sta bila košarkarski koš in slap, tam smo se zelo radi igrali. V dru-

gem pa je bila sladka voda in na sredini velik džakuzi. Na bazenu je 
bil tudi tobogan, po katerem smo se z veseljem spuščali, stranišča, 
tuši, garderoba, ležalniki in prostor, kjer smo lahko pojedli malico. 

Luka Pečovnik, 4. a, Sven Kos in David Lukman iz 4. b 

Pouk 

Pouk nas je imela gospa Simona. Ogledali smo si ogrodja različnih 
morskih živali. Velikokrat smo gledali skozi električno lupo. Skozi 
njo smo si ogledali ogrodja morskih praživali v pesku in grobo mle-
to sol. Okušali smo sol Sečoveljskih solin, kameno sol in sol, ki smo 
jo imeli v hotelu. Ugotovili smo, da imajo različni okus. Vsak dan 
smo pisali tudi dnevnik, kjer smo opisali, kaj zanimivega se nam je 
zgodilo tisti dan. Domov smo pisali razglednice. 

V sredo nam je prišla predavat gospa iz Škocjanskega zatoka. Ve-
liko nam je povedala o mokrišču in o pticah, ki tam živijo. Bilo je 
zelo zanimivo in poučno. 

Učiteljica nam je v četrtek prebrala tudi ekozgodbo. 

Reševali smo različne učne liste, pogovarjali smo se o življenju ob 
morju in v njem, v zvezek smo risali morske rastline in živali. 

Nejc Novak, Val Radulj, Tinej Pikl iz 4. a 

izlet v Piran 

Zjutraj smo zgodaj vstali in se preoblekli v sveža oblačila. Odpravili 
smo se na zajtrk. Nato smo peš odšli v Koper, kjer smo se vkrcali 
na ladjo z imenom Nova. Na njej smo opazovali slovensko obalo in 
se igrali družabno igro Jungle Speed. Na zgornjem delu ladje smo 
imeli krasen razgled na morje. Ko smo pripluli v Piran, smo od-
šli v Akvarij Piran, kjer smo videli morske pse, ribe, rake, jastoge, 
rakovice, murene, spužve, skratka veliko zanimivih morskih bitij. 
Sledil je vzpon nad Piran. Tam smo si ogledali obzidje in cerkev. 
Nato smo se vrnili na Tartinijev trg, kjer smo si lahko kupili sla-
doled. 

Ko smo ga pojedli, smo se vrnili v pristanišče in odpluli nazaj v Ko-
per. Bilo je zelo zanimivo. 

Zala Lukman, Gaja Miklaužič, Edita Kreča in Janina Kvas iz 4. b

vranin glas - strani oŠ vransko
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ŠPortni dan četrtoŠoLcev 

Četrtošolci  smo se 24. 4. 2017 podali na pohod. Iz šole 
smo se odpravili skozi Brode do Sela. Ob poti smo 
spoznavali značilnosti pretekle arhitekture na Vranskem. 
Ogledovali smo si stare hiše, lepo ohranjene kozolce in 
zanimiva gospodarska poslopja. 

Pot skozi Selo nam je kazal prijazen zlati prinašalec, ki 
se nam je pridružil; poimenovali smo ga Jack. Jack nas je 
vodil preko travnika, kjer je preganjal hitronoge srne in 
nas ob pašniku pripeljal do Briš. Tam se je od nas poslovil. 

Pot smo nadaljevali do Tešove, od tam naprej pa mimo 
taborske cerkve do dvorca Podgrad. 

Ustavili smo se tudi ob izviru Podgrajščice, kjer smo opa-
zovali gospoda pri pranju perila v potoku, občudovali 
čistost vode ob izviru ter mogočnost starega lipovega 
drevesa. Da smo objeli njegovo deblo, nas je moralo biti 
kar deset. 

Na nogometnem igrišču smo si nekoliko odpočili utru-
jene noge, vadili premete vstran in se veseli vrnili nazaj v 
šolo, kjer smo si zaželeli čudovite prvomajske počitnice.

Literarni natečaj bodi PisateLj/PisateLjica 2017
V četrtek, 20. aprila 2017, smo se Katja Žuna, Marcel Sempri-
možnik in Julija Granda iz 9. a, Nastja Podgoršek Ferčec iz 
8. a ter mentorici ga. Mojca Zavasnik in ga. Polona Učakar 
odpravili v Ljubljano v Pionirski dom – Center za kulturo mla-
dih na zaključno prireditev s podelitvijo priznanj literarnega 
natečaja Bodi pisatelj/pisateljica 2017. 

Julija Granda nas je zastopala s kratko zgodbo v slovenšči-
ni, Marcel Semprimožnik, Nastja Podgoršek Ferčec in 
Katja Žuna pa s kratkimi zgodbami v angleščini. Zgodbo v 
slovenščini je napisala tudi Lucija Klemen iz 7. a, zgodbo v 
angleščini pa še Tjaša Pečovnik iz 8. a, a se prireditve zaradi 

drugih dveh dogodkov, ki sta bila prav tako pomembna, nis-
ta mogli udeležiti. 

Vsi smo nestrpno čakali na rezultate. Katja žuna je prejela 
priznanje za posebno omembo za svojo kratko zgodbo v an-
gleščini z naslovom Decisions. Po končani prireditvi je naj-
prej sledilo skupinsko fotografiranje nagrajencev, nato pa je 
bila še kratka pogostitev. Vsi smo se imeli lepo in prav zago-
tovo bomo kaj napisali tudi naslednje šolsko leto. Vabimo 
tudi vse ostale učence, da naslednje leto kaj ustvarijo. Vsem 
sodelujočim iskrene čestitke! 

Katja Žuna, 9. a
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ZbiraLni akciji PaPirja
V marcu smo se četrtošolci Osnovne šole Vransko-Tabor 
pogumno lotili zbiralne akcije papirja. Najprej smo napisali 
vabila in tako v akcijo povabili naše družine. Organizirali smo 
tudi pomoč hišniku, g. Franciju Čvanu, pri prevzemu papirja. 

V nadvse uspešni tridnevni akciji smo zbrali natančno 3000 
kg papirja. 

Pri zbiranju se je vsak od nas potrudil po svojih najboljših 
močeh. Na pomoč pa so nam prijazno priskočili v vrtcu 
Vransko, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

V aprilu pa smo na šoli izvedli še skupno zbiralno akcijo pa-
pirja. Tudi ta je bila nadvse uspešna, saj smo do vrha napolnili 
kar dva zabojnika. 

Sredstva, zbrana v zbiralni akciji, so namenjena šolskemu sk-
ladu Žarek upanja. 

Vsem, ki pridno zbirate in prinašate papir, hvala.

sirUP iZ sMrekovih vrŠičkov in regratov Med 
Tokrat nismo ne kuhali in ne 
vrtnarili. Smo pa poskrbeli za 
domačo lekarno za prihodn-
jo zimo. Mrzli aprilski dnevi so 
nas opomnili, da zima pride 
vsako leto in da se nanjo pri-
pravlja že sedaj, ko se od nas 
komaj dobro poslavlja.

 Podali smo se na travnik in v šol-
ski vrt ter nabrali polne košarice 
regratovih cvetov. Potem smo se 
odpravili še do bližnjega gozda in 
nabrali smrekove vršičke. Kaj hi-
tro smo se naučili, kaj je smreka 
in kaj jelka, saj nabiranje jelkinih 
vršičkov prav nič ne pika. Torej so 
morale naše roke malce potrpeti 
pikanje smrekovih iglic. Toda nič nas ni odvrnilo od dela. Do-
bra volja in hitre roke so opravile svoje.

Zadovoljni smo se vrnili pred šolo in napolnili steklene 
kozarce z eno plastjo vršičkov in eno plastjo sladkorja in 
ponavljali toliko časa, da je bil kozarec poln. Enako smo sto-
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fotografi in friZerji Za en dan
Sodelovanje med vrtcem in starši je ključ do uspešnega dela 
pri vzgoji in optimalnem razvoju otrok. Pri tem je nujen part-
nerski odnos, ki ga odlikujeta zaupanje in spoštovanje. Za 
dober razvoj otroka smo odgovorni tako vzgojitelji kot tudi 
starši. Le z usklajenim korakom bomo prišli do skupnega cil-
ja. 

Vrtec si prizadeva za dobro sodelovanje s starši na različne 
načine, zato posebno pozornost namenjamo obveščanju in 
vključevanju staršev oz. aktivnemu sodelovanju staršev pri 
vzgojnem delu. 

V aprilu smo se v oddelku 5-6 let posvečali poklicem, ki jih 
še ne poznamo, in takim, ki nas obkrožajo v našem okolju. 
Obiskali smo lokalni fotografski in frizerski studio, kjer pre-
dano in uspešno delujeta dve podjetji v lasti staršev naših 
otrok. 

Fotografski studio DiFotoGraf z go. Darjo Kos  nas je gostil  
11.aprila. Tu smo se preizkusili v koži fotografov in se pustili 
portretirati. Ogledali smo si fotografsko opremo, fotoapa-
rate  ter celoten fotografski studio. 

Frizerski studio Branka z go. Branko Zajc smo obiskali 
18.aprila. V njem so bili otroci deležni individualnega friziran-
ja in obisk smo zaključili navdušeni nad še enim poklicem, ki 
je otrokom očarljiv. 

Obema uspešnima podjetnicama se za povabilo zahvaljuje-
mo, saj so nam na najbolj naraven in konkreten način pred-
stavili del lokalne skupnosti in družbe nasploh. 

Darja Potočan Štrajhar 
Jerneja Zajec

rili z regratovimi cvetovi. Kozarce bomo doma postavili na 
sonce in vsake toliko časa malce pretresli, da bo po dobrem 
mesecu dni nastal sirup smrekovih vršičkov in regratov med. 
Narava nam ponuja marsikatero dobrino, le pametno in 
skrbno jo je potrebno izkoristiti.
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veLikonočni Pohod generacij Pd vransko
Na velikonočni ponedeljek, 17. 4. 2017, smo se na tradicio-
nalnem pohodu, ki ga organizira Planinsko društvo Vransko, 
zopet družili planinci vseh generacij. Zbralo se nas je  enajst 
šolarjev in šolark, en vrtičkar ter  preko dvajset odraslih po-
hodnikov. Pot so odrasli pričeli že na Vranskem in se podali 
na Kale, šolarji pa smo se jim tu pridružili.  Semprimožnikovi 
so vse planince podkrepili s kavo, prigrizki in z dobro voljo. 
Vodnik pohoda Andrej Semprimožnik je poskrbel, da smo 
videli »veliko sveta«. Pohodnikom je razkazal  vse lepote 
Voloških in Merinških gričevij, nas vodil po strmih poteh in 
nekaterih zanimivih brezpotjih ter poskrbel za čudovite raz-
glede po dolini zelenega zlata. Del poti na Smolnik so mar-
kacisti PD Vransko na novo markirali. Ta pot je bila še pose-

bej razgibana. Smolnik je vrh, visok 1002 m, in na zahodu 
smelo zapira vas Vologo. Pod Smolnikom je bilo poskrblje-
no za toplo malico – golaž. Bil je tako okusen, kot bi ga je-
dli na Čreti (pa saj so ga skuhali njihovi oskrbniki). Pot proti 
Jeseničnikovemu studencu je bila posejana s polno smeha 
zadovoljnih planincev in z nekaj sončnimi kapljami. Ravno 
toliko, da smo preverili, ali vsa oprema za dežne razmere še 
vedno zaseda prostor v naših nahrbtnikih. 

Zadnji del poti na Vransko so zaključili le najbolj izkušeni 
planinci, saj so šolarje v Merinci pri kapeli čakali starši. Vsem 
šolarjem je za tako vztrajnost potrebno čestitati, saj so 
hodili kar pet ur, še posebej pa si čestitke zasluži najmlajši 
udeleženec Lian.

 iz življenja društev / iz življenja župnije 

20 Let ŠMarnične Pobožnosti v brodeh
»Spet kliče nas venčani maj, k Mariji v nadzemeljski raj …«

Tako se v mesecu maju razlega po vsej vranski župni-
ji, ko se mlajši in starejši z navdušenjem zbiramo ob 
kapelicah, križih in cerkvah ter pojemo hvalnice Božji 
materi Mariji.

Iz Brodov in Sela se pri Vitančevi kapeli (ob nedeljah 
»na Griču«) v mesecu maju  že dolgih 20 let vsak večer 
zbiramo pri šmarnični pobožnosti. Že prvo leto izva-
janja šmarnic pri vaški kapeli je bil obisk šmarnic vsak 
večer zelo velik. Zbirali smo se stari in mladi, ob sonč-
nem ali deževnem vremenu in nikoli nas nič ni ustavilo, 
da se ne bi zbirali večer za večerom. Od kapelice so se 
razlegali petje, prošnje in skupna molitev za razne po-
trebe, ki se slišijo še danes. Otroci radi sodelujejo pri 
vodenju, berejo litanije ali šmarnično pripoved, oprav-
ljajo vsakodnevne naloge, predvsem pa radi zbirajo 
listke oz. nalepke, za kar so tudi nagrajeni. Ob koncu 
meseca priredimo zaključno druženje s pogostitvijo in 
si zaželimo, da se na Marijino priprošnjo prihodnje leto 
zopet vsi zdravi srečamo.     

Nataša Juhart
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Med
Med je naravna sladka snov, ki jo izdelajo medonosne 
čebele (Apis mellifera). V naravi  navadno v cvetovih 
rastlin najdejo nektar ali medičino ali pa mano, ki 
jo po sesanju rastlinskega soka izločajo uši, kapar-
ji, lahko tudi škržati. Medičino ali mano predelajo z 
določenimi lastnimi snovmi, shranijo, posušijo in pus-
tijo dozoreti v satju. Pokrijejo ga z voščenimi pokrov-
ci in čebelar ga iztoči. Med je lahko tekoč, viskozen ali 
delno do popolnoma kristaliziran. Barva, okus, vonj 
in aroma medu se razlikujejo glede na rastlinski izvor. 

sestava in Lastnosti MedU 

Med je zelo kompleksno živilo. Vsebuje okrog 200 različnih 
snovi. V glavnem je koncentrirana vodna raztopina oglji-
kovih hidratov, med njimi fruktoze, glukoze, saharoze, 
maltoze in drugih oligo- ter polisaharidov. Povprečna ener-
gijska vrednost medu je 321,4 kcal/100 g. Kljub temu da 
vsebuje veliko sladkorjev, je cenjen v prehrani ljudi, saj 
v manjši meri vsebuje tudi beljakovine, encime, organ-
ske kisline, aminokisline, maščobe, vitamine, minerale, 
flavonoide, fenolne snovi, ki spadajo med antioksidante. 
Svež med ima podobno antioksidativno učinkovitost 
kot nekatero sadje in zelenjava. Antioksidanti naj bi pre-
prečevali nastanek rakavih obolenj, raznih vnetij, preven-
tivno naj bi delovali pred procesi staranja. Vsebnost teh 
sestavin v medu je majhna in lahko zelo variira glede na 
botanično in geografsko poreklo, v manjši meri pa na-
nje vplivajo tudi postopki pridobivanja medu in pogoji sk-
ladiščenja. Od slovenskih medov imajo najvišjo antioksi-
dativno učinkovitost hojevi medovi, sledijo smrekovi, 
gozdni, kostanjevi, cvetlični, lipovi in nazadnje akacijevi. 

Medovi se med seboj zelo razlikujejo, ne samo med vr-
stami, ampak tudi znotraj vrst medu obstajajo velike ra-
zlike, saj čebele medičine ali mane ne naberejo samo na 
eni rastlini, ampak vedno na več. Kadar prevladujejo last-
nosti ene rastline, ga lahko označimo po tej rastlini. Naj-
pogostejše vrste medu v Sloveniji so: akacijev, lipov, smre
kov, kostanjev, hojev, tudi med oljne ogrščice. Kadar če-
bele nabirajo medičino in ne prevladujejo lastnosti ene 
rastline, govorimo o cvetličnem medu, kadar pa mano, 
pa tak med označimo kot gozdni med. 

UPoraba MedU 

Med se večinoma uporablja kot nepredelano živilo, upo-
rablja pa se tudi v živilskopredelovalni industriji kot sladi-
lo. Uporabljajo ga tudi zaradi okusa in viskoznosti.   

Zaradi njegove sestave se prebava medu pri človeku ra-
zlikuje od prebave drugih vrst sladkorjev. Med vsebuje 
predvsem enostavne sladkorje, ki jih naše telo lahko ne-
posredno izkoristi. Če ga primerjamo z belim sladkorjem, 
ima med tudi manjši vpliv na količino glukoze v krvi, in to 
predvsem zaradi visoke vsebnosti fruktoze. 

Raznolikost medu lahko s pridom izkoristimo pri pripra-
vi raznovrstnih jedi in napitkov. Uporabimo ga lahko za 
zajtrk, malico, večerjo, pa tudi pri pripravi kosila je upo-
raben. Poda se pri pripravi piščančjih, divjačinskih in azij-
skih jedeh. Tudi omake, prelivi, marinade in zelenjava do-
bijo z dodatkom medu posebno aromo. Nepogrešljiv je 
seveda pri pripravi slaščic. Le kdo ne pozna medenjakov? 

Pri pripravi jedi iz medu je potrebno upoštevati tudi njego-
vo aromo. V splošnem je za svetlejše vrste medu značil-
na mila, nežna aroma, temnejše vrste pa imajo močnejšo 
aromo. Zato bomo za slajenje nežnih jedi, kjer ne želimo, 
da prevladuje okus medu, uporabili nežen akacijev med, 
v golaž bomo dodali temen gozdni med, medenemu pe-
civu pa bo odlično aromo dal kostanjev med. Medu pri 
peki in kuhi ne uporabljamo zaradi njegovih zdravilnih 
lastnosti, ampak predvsem zaradi njegove arome. Če je 
le možno, ga dodamo na koncu kuhanja, da ohranimo več 
sestavin. 

Uživajmo med slovenskega porekla, ki je lokalno pride-
lan. Poiščite medove, ki so vključeni v sheme kakovosti 
(Slovenski med z geografsko označbo, Kočevski gozdni 
med z geografskim poreklom in Kraški med z geografskim 
poreklom) ter ekološki med, ki so podvrženi še dodat-
nemu nadzoru. 

Mag. Andreja Kandolf Borovšak, 
Čebelarska zveza Slovenije  
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Mesečno PoročiLo gasiLske ZveZe 
žaLec Med 15. MarceM in 15. aPriLoM 2017

V tem časovnem obdobju so gasilci 
Gasilske zveze Žalec opravili 20 in-
tervencij. Izpostavljamo nekaj osta-
lih pomembnejših dogodkov: 

18. marca 2017 se je pričelo izobraževanje za gasilce po 
novem programu za čin »višji gasilec« in poteka v gasilskem 
domu Braslovče. 

19. marca 2017 je v Nazarjah potekal Kviz gasilske mladine 
Savinjsko-Šaleške regije. Na kvizu je sodelovalo devet ekip 
naše gasilske zveze, ki so se odlično odrezale, saj se jih je kar 
pet uvrstilo na prvo ali drugo mesto. S tem so dobile pravico 
do nastopa na državnem tekmovanju, ki je bilo 1. aprila 2017 
v Šmartnem pri Litiji. Na državno tekmovanje se je sicer uvrs-
tilo skupaj šest ekip iz naše regije. 

22. marca 2017 je na Ponikvi pri Žalcu potekal »9. posvet vete-
ranov in veterank Gasilske zveze Žalec«, ki ga je organizira-
la komisija za veterane Zveze. V uvodu je zbrane pozdravil 
predsednik komisije Janez Kokovnik, ki je predstavil pro-
gram dela veteranov in veterank GZ Žalec v letu 2017. Pro-
gram je tako kot pretekla leta precej bogat in zajema vsa po-
dročja delovanja veteranov: od posveta, srečanja, piknika, 
udeležbe na tekmovanjih, slovesnostih in drugega. 

Gasilci so se seznanili z informacijami o novostih na področ-
ju delovanja gasilskih veteranov na nivoju Savinjsko-Šaleške 
regije in Gasilske zveze Slovenije. Podala jih je predstavni-
ca veteranov SŠ regije Savina Naraks, ki je predstavila tudi 
osrednjo temo posveta »Medsebojni odnosi«. Le-ti so nujni 
za uspešno izvajanje gasilske službe. Udeležence posveta 
sta pozdravila tudi predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard 
Kugler in domači predsednik Slavko Drofelnik. Na posvetu je 
bilo 68 udeležencev iz 17 gasilskih društev. 

V soboto, 1. aprila, se je pet naših ekip udeležilo državnega 
tekmovanja mladine v kvizu, ki je bilo v Šmartnem pri Litiji. 
Dosegli so odlične rezultate, saj sta se kar dve ekipi uvrstili 
med najboljše tri, in sicer pionirji Drešinja vas – drugo mesto 
ter pripravniki Kapla-Pondor, prav tako drugo mesto. Imamo 
torej dva državna podprvaka. Vsem petim ekipam iskreno 
čestitamo za vrhunski uspeh. 

Nekaj statistike: V časovnem obdobju tega poročila je bilo na 
področju GZ Žalec 20 intervencij, ki so skupno trajale 25 ur 
in 20 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 25 minut, 
najkrajša pa 15 minut. 

Statistika občinskih poveljstev GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 12 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev. Tako so imeli v GPO Polzela dve intervenciji, v GPO 
Braslovče štiri intervencije, GPO Tabor in GPO Vransko pa in-
tervencij nista imela. 

Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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OBVEzNOSTI ORGANIzATORJEV JAVNIH zBIRANJ
Ljudje smo socialna bitja, ustvarjeni 
za odnose in zato se že od nekdaj radi 
družimo, še posebno v toplejših mesecih, 
na številnih prireditvah in shodih. V tej 
zvezi bi radi organizatorje tovrstnih 
dogodkov opomnili na zakonske 
obveznosti, določene v Zakonu o javnih 
zbiranjih, ter  definicijo javnega shoda 
in javne prireditve, kot je zapisano v 
nadaljevanju.

Javni shod je vsako organizirano zbiranje 
oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o 
vprašanjih javnega ali skupnega pomena 
na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je 
dostop dovoljen  vsakomur. 

Javna prireditev je vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, 
športne, zabavne, izobraževalne, verske 
ali druge aktivnosti tako, da je udeležba 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji 
dovoljena vsakomur. 

Zakon o javnih zbiranjih, ki definira zgoraj 
navedene shode in prireditve, določa, da 
je tovrstne dogodke potrebno prijaviti 
na pristojno policijsko postajo najmanj 
3 dni pred shodom in najmanj 5 dni pred 
načrtovano prireditvijo. Vloga oziroma 
obrazec je zakonsko predpisan in je takse 
prost. 

V zakonsko določenih primerih, 
navedenih v nadaljevanju, pa si mora 
organizator pridobiti dovoljenje oziroma 
odločbo upravne enote. Gre za primere, 
ko obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi 
lahko prišlo do ogrožanja življenja, zdravja 
in premoženja udeležencev. Organizator 
mora podati vlogo pri upravni enoti, 
na območju katere se organizira shod, 
najmanj 7 dni pred dnevom shoda 
oziroma za prireditev najmanj 10 dni 
pred dnevom prireditve. Izjema so 
le tekmovalne športne prireditve v 
kolesarstvu in avto-moto športu na cesti 
in prireditve, ki potekajo na območju 
dveh ali več upravnih enot. V teh primerih 
je potrebno vlogo za izvedbo prireditve 
oddati najmanj 30 dni pred prireditvijo. 

Vlogo za prijavo prireditve oz. shoda 
mora organizator obvezno oddati na 
upravni enoti v naslednjih primerih: 

• shodi in prireditve na cesti; 

• prireditve, kjer obstaja nevarnost 
utopitve; 

• prireditve z zbiranjem živali; 

• mednarodne športne prireditve; 

• tekmovanja klubov v prvi državni 
ligi članic oz. članov v kolektivnih 
športih; 

• prireditve, na katerih se uporablja 
odprt ogenj; 

• prireditve, na katerih se uporabljajo 

predmeti ali naprave, zaradi katerih 
je lahko ogroženo življenje ali zdravje 
ljudi oz. premoženje; 

• prireditve, na katerih se pričakuje več 
kot 3000 udeležencev. 

Organizator, ki ima digitalno potrdilo, 
lahko poda tovrstno e-prijavo na krajevno 
pristojni policijski postaji ali e-vlogo za 
izdajo dovoljenja na pristojni upravni 
enoti preko državnega portala eUprava 
(https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-
druzba/drustva-javne-prireditve/javne-
prireditve-in-shodi.html). 

V vlogi za izdajo dovoljenja za javno 
prireditev ali shod, ki je zakonsko 
predpisana, je potrebno navesti 
podatke o organizatorju, kraj, čas in 
trajanje tovrstnega zbiranja, program 
in predvideno število udeležencev, 
osebne podatke vodje prireditve in vodje 
rediteljev ter navesti način varovanja. 
Upravna taksa za izdajo dovoljenja znaša 
22,60, za elektronsko vlogo pa 18,10 EUR. 

Vlogi za izdajo dovoljenja za javno 
prireditev ali shod, ki ga izda upravna 
enota, je v nekaterih primerih potrebno 
priložiti še nekatera druga dovoljenja: 

• dovoljenje za zaporo ceste ali 
omejitev prometa pri organiziranju 
prireditve ali shoda na cesti (Direkcija 
RS za infrastrukturo ali pristojni 
organ občine); 

• dovoljenje za organiziranje 
prireditve na vodi v območju 
morskega pristanišča (Uprava RS za 
pomorstvo); 

• soglasje za prireditve z zbiranjem 
živali (Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin – 
pridobi upravna enota po uradni 
dolžnosti); 

• dovoljenje za uporabo zrakoplova na 
prireditvi (Javna Agencija za civilno 
letalstvo RS); 

• dovoljenje za začasno ali občasno 
čezmerno obremenitev okolja na 
prireditvi, kjer se uporabljajo zvočne 
ali druge naprave, ki povzročajo 
čezmeren hrup ali drugačno 
čezmerno obremenitev okolja 
(pristojni organ občine ali Ministrstvo 
za okolje in prostor); 

• dovoljenje za izvedbo klasične igre 
na srečo (srečelov, tombola) večje 
vrednosti (Ministrstvo za finance, 
Finančna uprava RS). 

K vlogi je treba priložiti tudi soglasje 
lastnika prireditvenega prostora 
(najemna ali druga pogodba ali pisno 
soglasje) ali dokazilo o lastništvu (oz. 
navesti št. parcele in katastrsko občino) 
ter dokazilo, da je o prireditvi obveščena 

občina, kjer bo prireditev potekala (npr. 
kopija dopisa občini). V primeru, da je 
organizator prireditve občina ali da je 
občina lastnik prireditvenega prostora, 
vlogi ni potrebno priložiti dokazila, da je 
bila o prireditvi obveščena (kljub temu 
da je to na vlogi navedeno kot priloga). 
Organizator prireditve, ki je hkrati lastnik 
prireditvenega prostora, v vlogi navede 
ali poda izjavo, da je lastnik prireditvenega 
prostora. 

Organizatorji dogodkov seveda ne smejo 
pozabiti na načrt varovanja prireditve ali 
shoda, v katerem je treba navesti, kdo bo 
to izvajal in na kakšen način bo dogodek 
varovan. Prav tako so organizatorji 
dolžni oceniti, kakšne vrste prireditve 
oz. shoda organizirajo glede na Pravilnik 
o službi nujne medicinske pomoči in 
glede na določena merila izbrati izvajalca 
zdravstvenega varstva (izpolniti morajo 
obrazec Priloga 15 zgoraj navedenega 
pravilnika). 

Prireditve, ki jih ni potrebno prijaviti, so 
npr. spontani ulični nastopi, prireditve, 
na katere se udeleženci vabijo z osebnimi 
vabili, svečanosti ob rojstvu in poroki, 
jubileji in podobna zbiranja. 

Prav tako ni potrebna prijava, če prireditev 
organizirajo: 

• gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki v okviru 
opravljanja svoje redne dejavnosti 
v svojih poslovnih prostorih, ki 
so namenjeni za opravljanje te 
dejavnosti; 

• državni organi, lokalne skupnosti, 
politične stranke, sindikati, verske 
skupnosti, društva ter druge 
organizacije v zvezi z opravljanjem 
svoje dejavnosti, v svojih poslovnih 
prostorih, ki so namenjeni za 
opravljanje dejavnosti; 

• študenti, dijaki in učenci v mejah 
hišnega reda v šolskih prostorih. 

Namig, če ne veste, kaj bi počeli danes ali 
v naslednjih dneh, vam svetujemo, da si 
ogledate spletne strani javnih prireditev 
na območju Republike Slovenije na 
spletni strani državnega portala eUprava 
– Prireditve in shodi (https://e-uprava.
gov.si/aktualno/prireditve-in-shodi). 

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

Simona Stanter, načelnica
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IzLET uPOKOJENCEV

Dragi upokojenci!
V juniju je čas, ko se posladkamo s 

češnjami. Ker nam je spomladanska 
pozeba odvzela te užitke, 0rganiziramo

v sredo, 14. 6. 2017,
 izlet v Vipavsko dolino. 

Odhod ob 8.00 z Avtobusne postaje 
Vransko. Več informacij in prijava: oglasna 

deska in Valči Zupan, tel.: 031 494 833.

Redno vzdrževanje občinskih cest 
(lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest, 

ki predstavljajo edini dostop do stalno 
naseljenih stanovanjskih objektov), 

drugih javnih površin in javne razsvetljave 
na območju občine Vransko izvaja 

koncesionar Energetika Projekt, d. o. o.

Uporabniki lahko vse pomanjkljivosti 
v zvezi s stanjem navedene javne 

infrastrukture sporočijo dežurni službi 
koncesionarja na 

GSM-številki 031 726 876 ali 031 520 363.

DEžuRNA SLužBA – 
VzDRžEVANJE OBČINSKIH CEST, 

DRuGIH JAVNIH POVRŠIN IN 
JAVNE RAzSVETLJAVE 

 

 

 

 

 
 10.-14.7. 
 17.-21.7. 
 31.- 4.8. 
 7.-11.8. 

Informacije: 

031-709-563 (Jerca 
Felicijan) 
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DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIzATOR

2. 6. 2017 
18.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

3. 6. 2017 
19.45 GASILSKA MAŠA cerkev sv. Miklavža PGD Loke

(041 388 934)

4. 6. 2017
10.00-20.00

TRADICIONALNO
3. GuŠTOVANJE

na jasi
Lisjakov log

Turistično društvo Gušt
(041 543 396)

 8. 6. 2017
9.00

KROžEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

9. 6. 2017 
18.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

16. 6. 2017 
18.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

23. 6. 2017 
18.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

24. 6. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče Steyr klub Savinjske doline

(041 620 270)

25. 6. 2017
8.00

KOLESARJENJE PO 
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI start pred Ekomuzejem Žalec ZKŠT Žalec in Občine Spodnje Savinjske doline

25. 6. 2017
9.00

POHOD PO PuNTARSKI POTI IN
KRATEK KuLTuRNI PROGRAM 

OB DNEVu DRžAVNOSTI

start pred KZ Tabor-
Domačija Mežnar Miklavž

Planinsko društvo Tabor (031 604 429)
Turistično društvo Braslovče (031 896 938)

27. 6. 2017
18.00

PRAVLJIČNA uRICA S 
POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

30. 6. 2017 
18.00

KROG SVETLOBE
RISANJE MANDAL

Dom krajanov Tabor,
prostori Turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
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POSLOVILI SO SE
Aprila in maja so se od nas poslovili:  

Pavla Kokovnik (1931-2017)
Vojko Ocvirk – Lipov Vojko (1957-2017)

Mustafa Alihodžić (1941-2017)
Ljudmila Arh (1936-2017)

napovednik dogodkov - jUnij  2017

DATuM PRIREDITEV KRAJ ORGANIzATOR

2. 6. 2017
19.00

REVIJA DOMAČIH PEVSKIH zBOROV 
IN zAKLJuČNI NASTOP PEVSKIH zBOROV 

OSNOVNE ŠOLE VRANSKO-TABOR
Kulturni dom Vransko Kulturno društvo Vransko in 

Osnovna šola Vransko-Tabor

3. 6. 2017
4.00

PLANINSKI IzLET POD GROSSGLOCKNER 
/ VELIKI KLEK odhod z Avtobusne postaje Vransko Planinsko društvo Vransko

(051 266 840)

3. 6. 2017
10.00

VETER V LASEH
Predstavitev društev in klubov iz 

občine Vransko

igrišče pri Športni dvorani Vransko,
igrišče v Prekopi,

Športni park Ločica

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

4. 6. 2017 
11.00-14.00 LISJAKOVA TRžNICA Gostilna Pri mamici, Ločica pri 

Vranskem 
Hiša Lisjak

(051 365 040)

6. 6. 2017
10.00

LITERARNO DRužENJE  z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

8. 6. 2017 
19.00

Predavanje
KO zBOLI OTROK sejna soba Energetike Vransko Župnijska Karitas in društvo Jonatan Prijatelj

9. 6. 2017
10.30

6. Križnikov pravljični festival
PRIPOVEDOVALSKO-GLASBENI KLOBČIČ 

KRIžNIKOVIH PRAVLJIC, PESMI IN uGANK
Matic Smolnikar in Irena Cerar

Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

14. 6. 2017 
20.00

IzLET uPOKOJENCEV 
V VIPAVSKO DOLINO odhod z Avtobusne postaje Vransko Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

17. 6. 2017 
8.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 
dediščino

SOFIJA RISTIC, harfa
THERESA PLuT, sopran

cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

20. 6. 2017
10.00

LITERARNO DRužENJE z OSKRBOVANCI 
NAŠEGA DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

20. 6. 2017 
18.00 PRAVLJIČNA uRA S POuSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 6. 2017
17.00 SPREJEM ODLIČNJAKOV Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

24. 6. 2017 
17.00

POSTAVITEV IN KRASITEV MLAJA  
NA STAR NAČIN

pri osamosvojitveni lipi na avtobusni 
postaji Vransko

Folklorna skupina Vransko in Občina Vransko 
(041 270 546)

24. 6. 2017
20.00 PROSLAVA OB DNEVu DRžAVNOSTI pod kostanji Občina Vransko

(03 703 28 00)

25. 6. 2017
8.00

KOLESARJENJE PO 
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI start pred Ekomuzejem Žalec ZKŠT Žalec in Občine Spodnje Savinjske doline

25. 6. 2017 
9.00 POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO start pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko in Občina Vransko

(041 818 816, 03 703 28 00)
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