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številka 135
Vransko, 30. 6. 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, OZ RKS Žalec, RTZ SAŠKA, 
Studio Di.Foto.Graf, Luka Dakskobler, Majda Papež, Bernardka 
Polanec, Biserka Kutnjak, Katja Pečovnik Hadžić, Tone Tavčar, 
Nataša Urankar, Zala Križnik, Nejc Gostinčar

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

Naslednja številka izide 31. 8. 2017.

Prispevke zbiramo do 15. 8. 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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Ko smo se v nedeljo, 30. aprila 2017, vračali od maše v Šmartnem, smo se ustavili 
na črpalki na Vranskem. Na klopci pred črpalko je sedel gospod Borut Pahor, naš 
predsednik, z gospo. Šla sem ga  pozdravit. Rekel je, da živimo v zelo lepem kraju 
in mi podaril eno majhno čokoladno jajčko.

Na moje veliko presenečenje naju je fotografirala vnukinja Zala. Iskrena hvala, Zala.

Slava Križnik

Presenečenje

Šesti Križnikov pravljični festival, ki se je pretekli konec tedna 
odvijal v Motniku, je bil, tako kot dosedanji, izredno uspešen. 
Vsi dogodki so bili odlično obiskani, čeprav je mesec junij poln 
zanimivih dogodkov. Vzdušje med obiskovalci in nastopajočimi 
je bilo zelo dobro, vsebina navdihujoča, hrana domača, vreme 
kot naročeno, otroci veseli, delavnice zapolnjene do zadnjega 
kotička, obisk pa nad pričakovanji. Na likovni natečaj je prispe-
lo rekordno število risb s predlogi za znamke, in to ne samo iz 
kamniških, vranske in okoliških osnovnih šol, pač pa z različnih 
koncev Slovenije, kar kaže na to, da so stare pravljice del naše 
identitete. Letošnja častna pokroviteljica je bila dr. Marjanca 
Klobčar, ki je tenkočutno povezala svoje znanje in predanost 
domačim krajem in izročilom ter povedala pravljico o beraču, ki 
je padel z nebes.  

Festival je namenjen predvsem ohranjanju pravljic, ki jih je zbral 
Gašper Križnik. V življenje so jih s pripovedovanjem obudili 
odlični uveljavljeni pripovedovalci. Letos so v Motniku nastopili 
Špela Frlic, Ana Duša, Rok Kušlan, Katja Preša, Boštjan Napot-
nik, duo Vroča župa in drugi. Pripovedovalski dogodki so do 
zadnjega kotička napolnili motniško dvorano kulturnega doma. 

Odlično je bil sprejet tudi nastop Terrafolk Violin Dua (Barja 
Drnovšek in Bojan Cvetrežnik), ki se mu je kot presenečenje 
pridružila celotna zasedba skupine (Danijel Černe – Mystika in 
An Černe). 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik se trudi z organiziranjem 
festivala, saj je njeno poslanstvo tudi v podpori pravljičnemu 
izročilu, ki navsezadnje vodi k branju.  

Breda Podbrežnik Vukmir, 
direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik

Končal se je 6. KrižniKov Pravljični festival jenKret je biv …

Drugo junijsko soboto je bila v Velenju prireditev Veselo v polet-
je 2017, ki jo je organizirala Regijska turistična zveza SAŠKA, ki 
združuje turistična društva Spodnje in Zgornje Savinjske doline 
ter Koroške. V Velenju so člani društva predstavili svoje dejav-
nosti, prodajali izdelke in se družili. Z Vranskega se je prireditve 
udeležila kmetija Novak, ki se je predstavila s svojimi dobrotami 
– s siri in z drugimi proizvodi iz ovčjega mleka. Z letaki turistične 
ponudbe Vranskega so poskrbeli za promocijo našega kraja.

veselo v Poletje 2017

Znanstvene raziskave kažejo, da lahko 150 minut zmerne telesne 
dejavnosti ali 75 minut visokointenzivne telesne dejavnosti na 
teden, kar pa lahko dosežemo z vsaj 30 minut zmernega gibanja 
dnevno, pomembno izboljša naše zdravje in nas ohranja aktivne in 
samostojne tudi v poznejših letih. 

Zato sta 11. maja 2017 na nogometnem igrišču na Vranskem ZKTŠ 
Vransko in Nacionalni preventivni program CINDI organizirali TEST 
HOJE NA 2 KM, s katerim so ugotovili, kako so posamezni udeležen-
ci telesno zmogljivi, in svetovali pri načrtovanju zdravju prijaznega 
gibanja ter športne vadbe. 

Brezplačnega testa se je udeležilo preko 40 udeležencev.

test hoje na 2 Km – Z Gibanjem Do ZDravja
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Na zadnji seji pred počitnicami, ki je bila v torek, 13. 6. 2017, je 
občinski svet Občine Vransko:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 17. redne seje z dne 11. 

4. 2017;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Alen-

ke Lebeničnik, Ervina Pepela, Marjana Pečovnika, Ksenije 
Rovan Krivec, Ivana Kokovnika, Sonje Cencelj in Jožeta 
Matka; 

• sprejel Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2016;

• sprejel Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen progra-
mov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počit-
niški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko;

• se seznanil z letnim poročilom Javnega komunalnega pod-
jetja Žalec, d. o. o.;

• se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in iz-
vajanju gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih cest, urejanju površin in opravljanju drugih ko-
munalnih del na območju Občine Vransko v letu 2016;

• se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in iz-
vajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju 
Občine Vransko v letu 2016;

• potrdil sistemizacijo delovnih mest v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko, za šolsko leto 2017/2018;

• podal soglasje OŠ Vransko-Tabor k finančnemu in 
kadrovskemu načrtu za leto 2017;

• sprejel sklep, da se za nakup opreme za novo računalniško 
učilnico v OŠ Vransko-Tabor iz proračuna Občine Vransko 
za leto 2017 nameni 14.500,00 evrov;

• sprejel sklep, da se za zagotovitev varne šolske poti na 
odseku od objekta Vransko 17 do objekta Vransko 98 uredi 
površina za pešce v skladu z idejno zasnovo, ki jo je pod št. 
047-2017 izdelalo podjetje Andrejc, nizke gradnje, urejanje 
okolja, d. o. o.; 

• sprejel sklep, da se prične postopek menjave zemljišča 
dela parc. št. 701, k. o. Prekopa,  last Gomark, d. o. o., in 
zemljišča parc. št. 1610/4, k. o. Prekopa, v izmeri 141 m2, last 
Občine Vransko. 

Naslednja redna seja občinskega sveta bo predvidoma v začet-
ku septembra.

ZaDnja seja občinsKeGa sveta PreD Počitnicami

tUDi letos PrislUhnili KrižniKovim Pravljicam

»Jenkret je biv ... 6. Križnikov pravljični festival, ki se je tudi 
leta 2017 odvijal na Vranskem in v Motniku«, bodo brali 
zanamci čez leta in leta. Letos se je dogajanje v Motni-

ku odvijalo že prvi konec tedna v juniju, ko je potekala 
mala delavnica kamišibaja (kamišibaj je pripovedovanje 
zgodb ob slikah na malem namiznem odru). Delavnica se 
je zaključila naslednji petek popoldne, dopoldne pa smo 
pravljicam pod naslovom KRIŽ KRAŽ KRIŽnik prisluhnili 
na Vranskem v kulturnem domu. Križnikove pravljice je 
učencem prvega in drugega triletja OŠ Vransko-Tabor 
pripovedovala Irena Cerar ob glasbeni spremljavi Mati-
ca Smolnikarja na orffove inštrumente in druga zvočila. 
Zvečer je bil osrednji dogodek v Motniku, ko je bilo urad-
no odprtje festivala. Odprli so ga častna pokroviteljica dr. 
Marija Klobčar in župana občin Kamnik in Vransko, Mar-
jan Šarec in Franc Sušnik. Sledilo je pripovedovanje za 
odrasle, petkovo dogajanje pa je s koncertom zaključila 
skupina Terrafolk.

Tanja Goropevšek

na vransKem PoteKal tečaj samoobrambe Z jUDoistKo Petro nareKs
»Nasilje ni neznanka. Vse več žensk postane žrtev fizične zlora-
be, ki pa se ji zaradi šibkosti ne znajo upreti.«

Zato je Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko  v maju 
organiziral 3-urni tečaj samoobrambe. V dveh srečanjih z 
vrhunsko judoistko Petro Nareks (nosilka mojstrskega pasu 
peti dan in članica judo kluba "Z' Dežele" Sankaku Celje že 
vrsto let zaseda mesto v državni reprezentanci. Poleg vrhun-
skega juda se zadnja leta posveča tudi izdelavi lastnega slo-
ga samoobrambe, ki je prilagojen predvsem ženskemu delu 
prebivalstva). 

Cilj tečaja samoobrambe je bil, da bi se znale ženske v prime-
ru konfliktne situacije čim hitreje in varneje umakniti z mesta 
grožnje ter se z uporabo različnih tehnik učinkovito zoper-
staviti fizično močnejšemu napadalcu.

Tečajnice so z usvojenim znanjem zelo zadovoljne in so 
mnenja, da v jesenskem času nadaljujejo s tečajem. 
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Z leGenDami naroDno-Zabavne Glasbe ZaKljUčili PraZnovanje 
ob občinsKem PraZniKU

V ZKTŠ Vransko smo prisluhnili ideji Romana Brgleza in 
ob občinskem prazniku v goste povabili legende narod-
no-zabavne glasbe. Ansambel Štirje kovači deluje že 63 let, 
njegov vodja Franc Šegovc pa je pred kratkim praznoval 
80. rojstni dan. Letošnje leto je jubilejno leto tudi za Fante 
s Praprotna, ki zaznamujejo 55 let delovanja, in za ansambel  
Igor in Zlati zvoki, ki praznuje 25. obletnico. Med legende se 
uvršča tudi Tone Rus, ki v narodno-zabavni glasbi deluje že 
48 let. 

Koncert z glasbo za dušo je  navdušil obiskovalce in nas-
topajoče. Slišati je bilo pohvalne besede, da imamo na 
Vranskem vedno dobre in "prav posebne" koncerte. Te 
besede nas opogumljajo in dajejo zagon za nove izzive 
na tem področju. 

Suzana Felicijan Bratož

Zgodilo se je ...

Pričeli so se Deseti vransKi Poletni večeri – oživimo KUltUrno DeDiščino
Zadnjo majsko soboto so se pričeli že deseti Vranski po-
letni večeri – oživimo kulturno dediščino. Na začetku sta 
številne obiskovalce nagovorila direktorica ZKTŠ Vransko 
Suzana Felicijan Bratož, ki je na kratko strnila dogajanje 
zadnjih desetih let, in programski vodja VPV Milan Hud-
nik, ki je med drugim poudaril, da se redkokatera obči-
na lahko pohvali s programom, ki ga izvajajo vrhunski in 
svetovno znani glasbeniki ter da so Vranski poletni večeri 
prerasli v zavidanja vredno poletno dogajanje. Hkrati se 
je zahvalil Občini Vransko za podporo in izrazil upanje, da 
bo tudi v bodoče posluh za tovrstno kvalitetno glasbo.

Uvod v Vranske poletne večere 2017 je bil res veličasten 
– po odzivu sodeč tako za obiskovalce kot nastopajoče. 
Predstavili so se flavtistka Milena Lipovšek, hornist Bošt-
jan Lipovšek in Kvartet godal simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija. S programom, v katerem je bil poudarek na 
izjemnih Mozartovih komornih delih za godala in flavto 
oz. rog, so navdušili polno cerkev sv. Jeronima na Tabo-
ru. Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino 
postajajo v slovenskem prostoru zelo prepoznavni, o 
čemer pričajo obiskovalci z različnih koncev Slovenije, 
pohvalimo pa se lahko tudi z mednarodno udeležbo. 

Tanja Goropevšek
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naGrajeni inovatorji Za leto 2016
S slovesno podelitvijo nagrad in priznanj se je v četrtek, 
8. junija, na OŠ Vransko zaključil razpis Območnega raz-
vojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline za izbor 
najboljših inovatorjev leta 2016. Nagrajeni inovatorji in 
predstavniki vseh spodnjesavinjskih občin ter ocenje-
valne komisije so se letos zbrali v računalniški učilnici os-
novne šole na Vranskem. 

Med gosti je bila tokrat prvič tudi predstavnica države 
oziroma državnega zbora – poslanka in predsednica 
odbora državnega zbora za izobraževanje, znanost, 
šport in mladino Mirjam Bon Klanjšček, ki je nagovorila 
zbrane. Prav tako pa so jim nekaj besed namenili v imenu 
občine gostiteljice župan Občine Vransko Franc Sušnik, 
predsednik Območnega sveta Območnega razvojnega 
partnerstva Spodnje Savinjske doline Janko Kos in pred-
sednik komisije za izbor inovacij Danilo Basle. 

Pred podelitvijo nagrad so prisluhnili mladim kitaristom 
iz žalske glasbene šole, predstavila pa se je tudi skupi-
na roboVrani in navdušila s svojo inovacijo – pametnim 
stebričkom, ki opozarja voznike na bližajočo se divjad ali 

domače živali. 

Zelo zanimive in večinoma že implementirane pa so bile 
tudi inovacije, prijavljene na tokratni  razpis Inovator leta 
Spodnje Savinjske doline. Po dveh letih so razpis spet 
pripravile in sofinancirale vse spodnjesavinjske občine, 
poleg občin pa vsa leta sodelujeta Zbornica zasebnega 
gospodarstva Žalec in Razvojna agencija Savinja Žalec. 
Na razpis je prispelo 12 prijav skupno 14 inovatorjev. 

Letos so nagradili štiri inovacije. Za dvoosni robotski 
zglob pan-tilt tracker sta četrto nagrado prejela Domen 
Plaskan in Primož Semprimožnik  iz podjetja Dat-con, 
tretjo nagrado za izboljšanje gorilnika na pelete Teraflam 
G4 je prejel Jožef Kočevar iz podjetja Teraflam, za elek-
trično hidravlično krmiljenje zglobnika star 1000/30T pa 
Maksimiljan Šmid, Matej Zorko, Verner Perin in Tomaž 
Zupanc iz podjetja SIP. Tudi prvo nagrado sta prejela Do-
men Plaskan in Primož Semprimožnik za dvoosni rotacij-
ski zglob  Pan Tilt Crawler. 

T. Tavčar 

veterani GZ na srečanjU
Gasilska zveza (GZ) Žalec enkrat letno pripravi srečanje gasil-
cev veteranov in veterank. Letošnje je bilo v sodelovanju s 
PGD Polzela v nedeljo,  4. junija.

 Več kot 120 veteranov gasilcev in gasilk se je najprej zbralo 
pri gasilskem domu PGD Polzela. Za dobrodošlico so jim 
ponudili kavo, čaj in pecivo, nagovorili pa so jih predsednik 
komisije za veterane Janez Kokovnik, župan Občine Polzela 
Jože Kužnik, predsednik GZ Žalec Edvard Kugler in predsed-
nica komisije za veterane GZS Sabina Naraks. 

Sledil je ogled krajevnih znamenitosti - Gradu Komenda in 
muzeja traktorjev, po topli malici pa so imeli še družabne 
igre.

T. Tavčar 
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veter v laseh 2017
Tudi letos smo se v občini Vransko odzvali vabilu Športne unije Slovenije in se prvo 
soboto v juniju ob 10. uri priključili že 22. vseslovenski akciji »Veter v laseh – S ŠPOR-
TOM PROTI ZASVOJENOSTI«. 

Na treh lokacijah v občini Vransko (na večnamenskem športnem igrišču pri Športni 
dvorani Vransko, na igrišču v Prekopi in v športnem parku na Ločici pri Vranskem) se 
je preko sto petdeset mladih in njihovih staršev pomerilo in pozabavalo v nogometu, 
košarki, odbojki na mivki, štafetnih igrah, namiznem tenisu, badmintonu, skakanju 
po trampolinu, ježi konj, judu …    

Na večnamenskem športnem 
igrišču pri Športni dvorani 
Vransko so se predstavila 
društva in klubi: NK VRAN-
SKO je pripravil poligon za 
izvajanje nogometnega tre-
ninga,  JUDO JAKA je prikazal 
tehnike juda, KONJENIŠKO 
DRUŠTVO JERINOV HLEV je 
z ježo konj razveselilo najm-
lajše in najstarejše. Navijaško 
in borbeno so bili razpolože-
ni na turnirju v košarki U9, ki 
ga je organiziralo KD VRANI 
VRANSKO. Športno dogajan-
je so popestrili gasilci PGD 
VRANSKO, ki so prikazali upo-
rabo gasilske tehnike. Za 
piko na i so se otroci ohladili 
z vodno zaveso, ki so jo prip-
ravili gasilci. 

Dogajanje na športnem ig-
rišču v Prekopi se je priče-
lo malo drugače, in sicer z 
zborom planincev OŠ Vrans-
ko-Tabor (pod vodstvom 
Maje Jerman in Brede Čvan) 
ob 9. uri pri šoli na Vranskem. 
Zbrani so se peš podali z Vran-
skega do Prekope, kjer so na 
igrišču nadaljevali z različnimi 
športnimi igrami. Tudi v  Pre-
kopi so bili še posebej veseli 
obiska islandskih konj KO-
NJENIŠKEGA KLUBA ISLAND-
ER. 

Športni park na Ločici pri 
Vranskem so zasedli ljubitelji 
odbojke na mivki in košarke. 
ŠD ŽOGA in ŠRD LOČICA sta 
poskrbela za udeležence in 
pripravila pravi trening odboj-
ke. 

Športno dogajanje je moderi-
ral Denis Oštir in spodbujal 
vse udeležence k sodelo-
vanju. Vse dopoldne so nas 
spremljali dobra volja, lepo 
vreme in športni duh. Vsaj 
za nekaj ur smo pozabili na 
računalnike, risanke, tablice, 
telefone …
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najboljši mlaDi voZniK v sloveniji DaviD sever
V AMZS Center varne vožnje na Vranskem je bil 2. junija 
veliki finale AMZS izbora, na katerem so razglasili najbolj-
šega mladega voznika v Sloveniji.  S svojim teoretičnim in 
praktičnim znanjem si je ta naziv prislužil 22-letni  David 
Sever, doma iz Ljubljane. Najbolj varni mladi voznik pri 
nas je samostojni podjetnik avtoprevoznik. Poleg naslova 
prvega varnega voznika med mladimi se je  razveselil tudi 
nagrade: podjetje Porsche mu je podarilo leto dni vož-
nje z avtomobilom Volkswagen up! beats. Drugo mesto 
je pripadlo Amadeju Stošiču, tretje mesto pa je zasedel 
David Sekirnik.

Finalnega tekmovanja se je sicer udeležilo deset mladih 
voznikov. Vse so ob koncu projekta pokrovitelji tudi na-
gradili. Finalisti so morali opraviti več nalog: zamenjati 
pnevmatiko, pomagati poškodovancu ob simulirani pro-
metni nesreči, natančno parkirati in odpeljati slalomsko 
vožnjo na mešani cestni podlagi. 

Projekt Najboljši za volanom, ki ga AMZS pod okriljem 
mednarodne avtomobilistične zveze FIA izvaja v sodelo-
vanju s policijo, z Rdečim križem (RK) Slovenije, Zavodom 
za šolstvo, ministrstvom za izobraževanje, znanost in 
šport ter drugimi partnerji, je k sodelovanju v letošnjem 
letu privabil izjemno veliko število mladih. V teoretičnem 
delu izbora na spletni strani www.najboljsizavolanom.si, 
v katerem so imeli mladi vozniki in voznice z izpolnitvijo 
spletnega vprašalnika možnost, da si s svojim poznavan-
jem cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, avtomobi-
lizma in avtomobila priborijo vstopnico za praktični del, 
je bilo rešenih več kot 1500 vprašalnikov. Najboljših 100 
reševalcev se je uvrstilo v polfinale ter se aprila in maja 
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem preizkusilo pri 
vajah, ki jih je AMZS zasnoval in pripravil v sodelovanju 
s policijo in z RK Slovenije. Kombinacija teoretičnega in 
praktičnega dela je zagotovila, da se je v veliki finale uvr-
stilo deset voznikov s celovitim znanjem ravnanja v pro-
metu. 

Kot so poudarjali vsi akterji tokratnega izbora, bi radi 
mlade spodbudili, da bodo svoje znanje prenašali naprej 
in ozaveščali svoje vrstnike – da torej v svoji generaciji 
postanejo ambasadorji varne vožnje. Z izborom želijo v 
AMZS v prvi vrsti izboljšati vozniško in tehnično kulturo 
med mladimi ter tudi tako v prihodnosti zagotoviti varnej-
še slovenske ceste. 

Na zaključni prireditvi  se je udeležencem v Centru varne 
vožnje AMZS med drugim pridružila tudi šolska ministrica 
dr. Maja Makovec Brenčič.

 T. Tavčar 

srečanje voKalnih sKUPin na GraDU KomenDa
Kulturno umetniško društvo Polzela je na grajskem 
dvorišču Gradu Komenda na Polzeli prvo junijsko soboto 
pripravilo 19. srečanje malih vokalnih skupin Polzela 2017.

Zbrane pevce  in poslušalce je pred koncertom nagovo-
ril predsednik KUD Polzela Marko 
Slokar. Poudaril je pomen manjših 
pevskih sestavov za ohranjanje  
pevske tradicije, še posebej ljud-
skih pesmi na Slovenskem. Za-
hvalil se je Občini Polzela, iz-
postavil pa likovno sekcijo KUD 
Polzela, ki je za nastopajoče pri-
pravila spominska darila. 

Tokrat je nastopilo enajst se-
stavov, in sicer Kvintet Gomilsko, 
Vokalna skupina Candela iz Petro-
vč, Oktet sv. Mihaela z Vranskega, 
Andraški oktet, Vokalna skupina 
ZaPet Ponikva pri Žalcu,  Ljudski 
pevci s Tepanja, Vokalna skupina 
Draž Andraž nad Polzelo, Vokalni 
kvintet Lastovka Polzela, kvartet 

Grče iz Dobrne, vokalna skupina Sekstete iz Tabora in 
Mešani kvartet DU Petrovče Mi smo še. Program je po-
vezovala Urška Jeršič.                                                                                                                              

T. Tavčar
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na celotnem območjU sPoDnje savinjsKe Doline hrano PotrebUje manj 
ljUDi – stanje v občini vransKo ostaja enaKo

V Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Žalec 
ugotavljajo, da se je število prejemnikov pomoči v hrani v 
prvem letošnjem četrtletju zmanjšalo.

Konec lanskega leta je bilo v evidenci vpisanih 471 družin 
s povprečno tremi družinskimi člani iz vseh šestih občin 
Spodnje Savinjske doline, od tega 21 družin iz Občine 
Vransko. Letos so v žalskem območnem združenju RK de-
lili hrano dvakrat: februarja prehranske pakete z večino-
ma konzervirano hrano in pralni prašek ter aprila več 
izdelkov: moko, testenine, mleko, olje, riž, fižol in pelate. 
Po hrano se je oglasilo 394 družin, od tega tako kot lani 
21 iz vranske občine. 

Še vedno pa socialno ogroženi, predvsem iz mestnih 
središč, potrebujejo oblačila in obutev ter pomoč pri 
plačilu osnovnih položnic.

eKiPa Prve Pomoči rKs - oZ žalec občina vransKo ZaKljUčUje UsPosabljanje
Člani novoustanovljene ekipe prve pomoči RKS - OZ Žalec 
Občina Vransko Peter Reberšek, Suzana Blatnik, Simona 
Pišek, Špela Pečovnik, Aljaž Brdnik in Alen Križnik s pre-
davatelji prve pomoči Martino Lesjak Povše, Cvetko Grm 
in Rokom Repasom vadijo različne nepredvidene situaci-
je ob nenadnih nesrečah v okviru 70-urnega tečaja iz prve 
pomoči za bolničarje/prostovoljce pred izpitom v začetku 
junija.

Po Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 
sil za zaščito, reševanje in pomoč morajo imeti občine z 
več kot 5000 prebivalci eno ekipo prve pomoči. Občini 
Vransko zaradi manjšega števila občanov ni potrebno 
imeti ekipe, toda župan Franc Sušnik si zaradi oddaljeno-
sti občine od Žalca, kjer v okviru Zdravstvenega doma 
Žalec deluje nujna medicinska pomoč, in dejstva, da bi 
strokovna pomoč prispela prepozno, prizadeva za delo-
vanje ekipe prve pomoči, ki do prihoda NMP lahko reši 
življenja ponesrečencev, saj so prve sekunde za preživet-
je najpomembnejše. 

Tako je Občina Vransko z RKS – Območnim združenjem 
Žalec ustanovila ekipo prve pomoči z nazivom "ekipa PP 
RKS – OZ Žalec Občina Vransko". Ekipa bo usposoblje-
na za takojšnje posredovanje ob naravnih in drugih ne-
srečah.

je bilo neKoč na vransKem res jeZero?
V soboto, 13. maja 2017, smo v Občinski knjižnici Vransko 
v počastitev občinskega praznika prisluhnili zanimivemu 
predavanju mag. Alenke Jelen o izsledkih geomorfološke 
raziskave plazu, ki se je predvidoma v pleistocenu (dati-
ranje ni bilo izvedeno) sprožil na Dobroveljski planoti. 
Plaz je imel dva odlomna robova. Prvi je na območju za-
selka Ropasija, drugi pa JZ od prvega, na območju Špano-
vega griča in nad kmetijo Tajnar. Raziskava je pokazala, 
da ocenjena površina podornega grušča in količina ma-
teriala 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 poplav-
ljanja površin, vode pa ne odtečejo tudi po več dni. Do 
takšnih dogodkov je prihajalo tudi v preteklosti. Legenda 
o nastanku kraja je še posebej zaživela konec 19. stoletja, 

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 eks-
tremnost pojavljanja poplav in preprečili nastanek začas-
nih ojezeritev zaradi poplav.
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KUlinarični PohoD »Z GUštom Po Poti DeDiščine«
Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko smo se 
že nekaj časa poigravali z idejo o organizaciji pohoda. 
Odločili smo se, da je letošnji maj pravi čas in da bo po-
hod povezan z dobrotami okoliških ponudnikov. Poveza-
li smo se s Planinskim društvom Vransko in Turističnim 
društvom Gušt, ki povezuje ponudnike hrane, ročnih 
izdelkov, storitev … v občinah Tabor in Vransko. Skleni-
li smo, da organiziramo kulinarični pohod »Z Guštom po 
poti dediščine«. Skupaj smo začrtali traso pohoda, ki je 
speljana po idilični naravi po znanih in malo manj znanih 
poteh Vranskega, na kateri se nahajajo kulturna dedišči-
na in nekateri člani Gušta. Ostali so se predstavili na štar-
tu, kamor smo za pestrejšo ponudbo povabili še druge 
ponudnike TIC-a Vransko in sponzorje. 

Tako se je 20. maja našemu vabilu odzvalo šestdeset 
pohodnikov, ki so si po prijavi na pohod lahko ogledali 
Schwentnerjevo hišo in degustirali Brglezov kruh, Laz-
nikove domače salame, Novakov ovčji sir, Pepelovo sla-
no pecivo in čokolado, Kropivškov med in medico ter 
spoznali ostalo ponudbo nekaterih članov TD Gušt. Pred 
odhodom je dogajanje z nastopom popestrila Folklorna 
skupina Vransko. Na znak moderatorja Denisa Oštirja 
smo krenili na pot in niti še nismo prišli na pravi korak, 
ko je že sledila prva postaja v Sadiki, kjer so nas s slad-
kimi prigrizki, kavo in z domačimi sokovi še dodatno pod-
krepili. Nato smo nadaljevali proti Ilovici, kjer smo krenili 
v gozd. Ves čas so nas spremljali črni oblaki in posledič-
no pogovor o slabi napovedi vremena. Ko smo prišli iz 
gozda, nas je čakal »catering« Turis-
tične kmetije »Pri Ferkovih«. Sledil je 
»vzpon« do najvišje točke pohoda pri 
kapelici, od koder smo se spustili v 
zaselek Blate (Črni Vrh), kjer smo se 
na kmetiji Hrašar sladkali z jagoda-
mi. Če se je do sem pot malo dvigala 
in spuščala, je bila sedaj pred nami 
samo še ravnina. V Prekopi je bil po-
stanek pri gasilskem domu, kjer se je 
z domačimi jogurti, bučnim oljem in s 
kruhom predstavila kmetija Lukman. 
Pohodniki so si lahko ogledali gasil-
sko zbirko, prava atrakcija pa so bile 

štorklje na dimniku bližnje sušilnice hmelja. Ob vseh do-
brotah in zanimivostih na poti smo pozabili na vreme, saj 
temni oblaki niso spustili vsebine. Prišli smo do Čepelj, 
kjer nas je pijača po izbiri čakala v Pubu Sedmica. Od tam 
smo naredili ovinek, da smo se izognili prometni cesti, in 
se skozi hmeljišče podali v Brode, kjer nam je v etnološki 
zbirki z domačim jabolčnikom in vinom postregel Ludvik 
Pikl. Kdor je želel, si je lahko ogledal zbirko kmečkega in 
obrtniškega orodja. Čakal nas je tudi že »taksi« - pohod-
niki so se lahko do cilja pri Športni dvorani Vransko peljali 

na lojtrskem vozu, ki sta ga vlekla črna lepotca s kmetije 
Lukman. Vožnjo s konjsko vprego so dodobra izkoristili 
najmlajši pohodniki. Na cilju nas je čakal topel obrok, ki 
so ga skuhali v Hiši Lisjak. Vreme je bilo res na naši strani, 
saj je začelo deževati, takoj ko smo sedli za mize. 

Pohodniki so bili zelo navdušeni nad potjo, ponudbo in 
organizacijo pohoda, organizatorji pa nad udeležbo. Za-
vedamo se, da kulinaričnega pohoda ne bi izpeljali brez 
pomoči, zato se iskreno zahvaljujemo Planinskemu društ-
vu Vransko; kmetijam Laznik, Novak, Hrašar, Lukman, 
turističnima kmetijama Weiss in »Pri Ferkovih«, Ivanu 
Lesjaku, Jožetu Šmitu, s. p., in Hiši Lisjak iz Turističnega 
društva Gušt, Jasmini Pepel, s. p., kmetiji Kropivšek, Me-
sarstvu Križnik, Aleksandru Reberšku, s. p., Automatic 
servisu, AMZS Centru varne vožnje, Brglez, d. o. o., Pros-
tovoljnemu gasilskemu društvu Vransko, Folklornemu 
društvu Vransko, Damjani Lukman, Denisu Oštirju, Ludvi-
ku Piklu, Maticu Dobrovniku in Nataši Roter.

Tanja Goropevšek
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Občinske knjižnice Braslovče, Polzela in Vransko bodo 
julija in avgusta zaprte ob sobotah.

Občinska knjižnica Žalec bo julija in avgusta odprta: 
ponedeljek od 8. do 18. ure

torek od 8. do 14. ure
sreda od 8. do 18. ure

četrtek od 8. do 14. ure
petek od 8. do 14. ure

sobota zaprto

Krajevne knjižnice Griže, Petrovče in Ponikva bodo 
zaprte julija.

Krajevna knjižnica Šempeter bo zaprta od 19. 7. do 16. 8. 
2017.

Krajevna knjižnica Liboje bo imela nespremenjen čas 
odprtosti, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu.

Občinski knjižnici Prebold in Tabor bosta imeli 
nespremenjen čas odprtosti.

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, podaljšave, uporaba 
elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek našega spletnega naslova www.
zal.sik.si.
Želimo vam prijetne počitnice in veliko bralnih užitkov.

S prisrčnimi pozdravi 
Jolanda Železnik, direktorica

Poletni čas oDPrtosti enot 
meDobčinsKe sPlošne Knjižnice žalec

PoGovorni večer v PrebolDsKi Knjižnici: ivan Dolinar Z Desetim iZDanim 
Knjižnim Delom in ob DevetDesetem jUbilejU

V torek, 16. maja 2017, je v Občinski knjižnici Prebold 
potekala predstavitev knjige Zgodovina Dolenje vasi v 
Spodnji Savinjski dolini, ki jo je napisal prim. Ivan Dolinar, 
dr. med., častni občan Občine Prebold. Pogovor z njim 
je vodila mag. Lea Felicijan, v kulturnem programu pa je 
zazvenelo ubrano petje Reških slavčkov. Prireditve sta 
se udeležila tudi župan Občine Prebold Vinko Debelak in 
podžupan Franc Škrabe. 

Po 45 letih dela kot zdravnik se je pisec posvetil razisko-
vanju lokalne zgodovine šentpavelske in griške župnije, 
zapisal je tudi zgodovino vranske podružnične cerkve sv. 
Martina pri Podvrhu in zgodovino kasaške skupnosti. Svo-
je zapise poimenuje kot poklon prednikom. Do preteklos-

ti goji in v nas vzgaja veliko spoštovanje. Verjame v vred-
nost zapisanega. V sebi pa sledi načelu, da delaj, dokler 
zmoreš, in zna ceniti, da to zmore. Z zapisom zgodovine 
Dolenje vasi je zaključen zapis vseh zaselkov preboldske 
občine. Ivan Dolinar v sebi izraža hvaležnost, da mu je to 
uspelo, da se od upokojitve leta 1993 intenzivno ukvarja 
s tem delom. S svojo vztrajnostjo je pomembno prispeval 
k pogledu na lokalno preteklost. V knjigi, ki jo je založila 
in izdala Občina Prebold, izraža ljubezen do svoje zem-
lje, svojih ljudi. Delo zajema zemljepisni in geološki opis 
Dolenje vasi, oblike njenega krajevnega imena, dogajanja 
na tem območju skozi čas, predstavljene so krajevne go-
spodarske panoge in dejavnosti, avtor postreže s števil-
nimi statističnimi podatki in ponuja vpogled v družinska 
drevesa posameznih domačij. 

Ob koncu večera je zbrane nagovoril župan Občine Pre-
bold Vinko Debelak in jubilantu čestital z besedami: »Iz-
jemno in dragoceno je tisto, kar je zapisano v vaših knji-
gah. Marsičesa ne vemo, kaj šele naši zanamci. Iskrena 
hvala vam, ker preprečujete, da bi šel kakšen trenutek 
naše krajevne zgodovine v pozabo. Ni pa veliko le vaše 
zgodovinopisno delo, tudi v času svojega zdravniškega 
dela ste imeli vseskozi posluh za prebivalce teh krajev. 
Veselimo se vsakega vašega dosežka, vsakega vašega ju-
bileja, vaše družine, ki vam vseskozi stoji ob strani.«

Lea Felicijan

Spoštovani,
skladno s Programom dela za leto 2017, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vam sporočamo poletni čas 

odprtosti naših enot:
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Vranski poletni večeri 
2017

- oživimo kulturno dediščino

sobota, 1.7. 2017, 
ob 20.00

cerkev sv. Martina v Šmartnem/
Podvrhu
Žiga BRANK, violina
Milan HUDNIK, violončelo
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 V juliju in avgustu ste vabljeni k reševanju NAGRADNE POLETNE KRIŽANKE in k branju pod kostanjevo krošnjo. 

Skladno s Programom dela za leto 2017, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vas obveščamo, da bodo 
Občinske knjižnice Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko julija in avgusta zaprte ob sobotah, Občinska 

knjižnica Žalec pa bo julija in avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob sobotah. 

Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije, 
podaljšave, uporaba elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan prek 

našega spletnega naslova www.zal.sik.si. 

Želimo prijetne počitnice in obilo zanimivega poletnega branja. 

ne sPreGlejte

Knjižne novosti

Odrasli 

• Cole, D.: Lutka iz cunj 
• Nesbo, J.: Ščurki 
• Yalom, I. D.: Darilo terapije 
• Sunderland, M.: Znanost o vzgoji 
• Mangold, M. F.: Principi kuhanja 
• Novak, L.: Paradajz 
• Higgins, F.:  Mamice 
• Garwood, J.: Princ iz sanj 
• Green, S.: Pol izgubljeni 
• Julliand, A. D.: Poseben dan 
• Ledene sladice 
• King, S.:  Veliki pohod 
• Force, M.:  Zrela za ljubezen 
• Matthews, C.:  Jedilnik ljubiteljic čokolade 
• James, J.:  Zgodilo se je nekaj poletja 
• Hidalgo, N.:  Črni angel 
• Orhan, P.: Rdečelaska 
• Gray, J.: Prebujeni moški 
• Osho: Ustvarjalnost; Intuicija 
• Kezele, A. P.: Intuicija: modrost prave izbire 
• Rutar, C.: Jaz, pot do čustvene razbremenitve 

Otroci 

• Graham, I.: Ne bi hotel živeti brez plastike! 
• Canavan, R.: Ne bi hotel živeti brez čiste vode! 
• Rooney, A.: Ne bi hotel živeti brez interneta! 
• Ford, M.: Ne bi hotel biti grški atlet! 
• Amunariz, J. C.: Greta in Cirkus Simba Jo-Jo 
• Grilc, U.: Mali plac 
• Hrovat, U.: Velika packarija  
• Wielockx, R.: Zmaga je naša 
• Carboneill, B.: Preberi mi zgodbo 
• Podgoršek, M.: Abeceda živali 
• Rippin, S.: Pošastne skrbi; Vabilo na zabavo 
• Tertrais, G.: Kaj se dogaja pri sveti maši 
• Oskarsson, B.: Sploščeni zajec 
• Jogan, D.: Srečkov kovček 
• Majcen, B.: Slovensko-španski slikovni slovar; 

Slovensko-francoski slikovni slovar 
• Canal, E.: Prikazni ne potrkajo na vrata  
• Kraljič, J.: Traktor Janez 
• Kraljič, H.: Moj dedek 
• Croos-M., C.: Le pogum!; Vso srečo! 
• Happy Hoppy, English for children 
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V soboto, 10. junija, smo se učenci in učiteljice odpravili na filozofsko-nemško-zgodovinski 
maraton do Salzburga in nazaj. Pot nas je vodila mimo Ljubljane, Beljaka in Radstadta do 
Halleina, kjer smo obiskali znameniti rudnik soli (»Salzbergwerk«). V podzemlje smo se 
odpeljali z vlakcem, del poti smo pešačili, prečkali podzemno mejo z Bavarsko, se peljali z 
ladjico po podzemnem jezeru, najzanimivejše pa je bilo zagotovo drčanje po lesenih drčah. 
Ves čas obiska rudnika nas je spremljala zgodba nadškofa Wolfa Dietricha von Reitenau, 
ki se je še kako dobro zavedal pomena »belega zlata«. Obiskali smo tudi keltsko vas. Vož-
njo smo nadaljevali do Obersalzberga, kjer smo se presedli na avtobus, ki nas je popeljal 
vse do Hitlerjevega Orlovega gnezda (»Kehlsteinhaus«, 1834 m). Današnja restavracija 
je v času druge svetovne vojne služila kot Hitlerjeva rezidenca. Semkaj sta z Evo Braun 

vranin glas - strani oš vransko

rUDniK soli in orlovo GneZDo

nePoZabno Doživetje mlaDih Planincev – nočitev na čreti
Zaključni pohod nadobudnih planincev Vrtca Vransko smo 
združili z nočitvijo v planinski koči na Čreti. 

Prvi petek v juniju smo se popoldne zbrali na Petelinku in se 
s polnimi nahrbtniki podali proti Čreti. V koči sta nas pričakali 
oskrbnica Mici in Laura ter nam postregli z okusnim ričetom. 

Ker pa želodčki še niso bili čisto polni, smo zakurili ogenj in 
si na palicah pekli hrenovke ter jabolka. Pri tem smo vsi zelo 
uživali. Otroci so se ob ognju igrali razne igre, nekateri peli 
pesmi, se lovili, skrivali … 

Ker pa je ena izmed naših planink praznovala rojstni dan, 
smo ji s pomočjo njenih staršev pripravili majhno pre-
senečenje. Iskrice v očeh vseh nas povedo vse. Več utrinkov 
z doživetja si lahko ogledate na fotografijah. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Planinskemu društvu 
Vransko, ki je krilo vse stroške. Hvala tudi ge. Mici in Lauri, 
ki sta ustregli vsaki naši želji oz. prošnji. 

Vsem mladim planincem želimo lepe počitnice. Vidimo se v 
hribih! 

 Katja, Mateja R. in Mateja P.

hodila na oddih, prav tako pa so se 
tukaj zbirale vse takratne politične 
in vojaške osebnosti. Ta točka nam 
ponuja čudovit razgled na razgiba-
no okolico, še posebej ob jasnem 
vremenu. Tukaj so nastale čudovite 
fotografije razgleda na vse strani 
neba, na Bernske Alpe … Ustavili 
smo se še ob Kraljevem jezeru (»Der 
Königssee«), kjer smo imeli nekaj 
prostega časa za sprehod in nakup 
spominkov. Polni doživetij smo se 
v popoldanskih urah vračali proti 
domu. 

Vsekakor je bil ta projekt enkratna 
priložnost za medpredmetno po-
vezovanje, izkustveno učenje in ra-
ziskovanje sosednje države, njene 
preteklosti in sedanjosti. Učenci so 
bili zelo aktivni, saj so se pripravili in 
odgovarjali na vprašanja z različnih 
zornih kotov, in sicer z zgodovin-
skega, filozofskega in nemškega. O 
tem priča tudi nastali film. 

Mentorice: 
Darja Korpnik, Zlatka Avžner,

Martina Zupan Kuserbanj
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. JUNIJ 2017               Številka 67/2017 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 

2. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen 
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil 
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine 
Vransko 

RAZPISI 
 
3. JAVNI RAZPIS za zasedbo delovnega mesta - direktor 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 

ZAPISNIKI 
 
4. ZAPISNIK 17. redne seje občinskega sveta 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vransko za leto 2016 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16-odl.US), 
98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– Zfis in 96/15-ZIPS1617), Zakon za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – 
odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16-ZDoh-2R) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko št. 
21/12, 46/15 in 54/16) je Občinski svet Občine Vransko na 
18. redni seji dne 13. 6. 2017 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
proračuna Občine Vransko za leto 2016 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za 
leto 2016.  
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2016 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in 
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Vransko za leto 2016. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih 
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  
 

3. člen 
 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine 
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2016 
znašajo: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
 
70 DAVČNI PRIHODKI 

700 Davki na dohodek  in 
dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davki na blago in 
storitve 
706 Drugi davki 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 
711 Upravne takse in 
pristojbine 
712 Globe in denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 

 2.427.210 
 

2.146.220 
 

                 1.815.320 
  1.544.714 

   
216.266   
52.928 

   
1.411 

 
330.901 
129.103 

 
2.355 

 
727 

3.713 
 

195.003 
 

42.869 
                   33.300 
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722 Prihodki od prodaje 
zemljišč 

 
73 PREJETE DONACIJE 

730 Prejete donacije iz 
domačih virov 

 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij 

 
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 
402 Izdatki za blago in storitve 
403 Plačila domačih obresti 
409 Rezerve 

 
41 TEKOČI TRANSFERI 

410 Subvencije 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 
413 Drugi tekoči domači 
transferi 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

431 Investicijski transferi 
pravnim in fiz. osebam, ki niso 
PU 
432 Investicijski transferi PU 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 
 
 

9.569   
   
 

 0 
0   
 
 

238.122   
238.122   

   
 

2.509.315 
 

689.199   
157.962 

   
23.972 

 
425.275 
19.134   

                   62.856 
 

967.115   
38.425   

509.946 
 

70.845 
 

347.899 
 
 

795.854 
                    795.854 

 
 

57.147 
38.030 

 
 

19.117 
 

183.153 
 
   
 

 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
v EUR 

IV. PREJETA VRAČILA                     
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL                                            

750 Prejeta vračila danih 
posojil 
751 Prodaja kapitalskih 
deležev 
752 Kupnine iz naslova 
privatizacije 

 
V. DANA POSOJILA                          
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443) 
44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

DELEŽEV                                           
441 Povečanje kapitalskih 
deležev in naložb                         
 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA                                          
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 
 
 

 
0 
 
 

0 

 
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina kontov 

Zaključni račun 2016  
v EUR 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
50 ZADOLŽEVANJE 

500 Domače zadolževanje 
 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILA DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 
SREDSTEV NA RAČUNIH          
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE               
(VII.-VIII.)  
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo 
- ali 0 ali + 

 

192.383  
192.383 

              192.383 
             

              141.802  
141.802  

         141.802 
  

- 31.524  
  
 
  

50.581  
  
  

82.105 
  
 
  

72.265  
 
  
 
 
 
 

 
 

4. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2016 se 
objavi v uradnem glasilu občine Vransko »Občinski 
informator - Uradne objave Občine Vransko«. 
 
Številka: 410/2016-0321                     Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
2. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko 
 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 
62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
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120/05) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 18. 
redni seji, dne 13.6.2017, sprejel 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in 

počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine 
Vransko 

I. 
 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih 
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju 
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine 
Vransko, št. 33/2013 in 44/2014 se spremeni tako, da se 
besedilo 5. člena črta, ostali členi se preštevilčijo.  
 

II. 
 

Z dnem uveljavitve te spremembe preneha veljati Avtentična 
razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 
dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na 
območju Občine Vransko, objavljena v Uradnih objavah 
Občine Vransko št. 52/2015. 

 
III. 

 
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v 
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko št. 33/2013, 44/2014) ostanejo nespremenjene.  
 

IV. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Občinskem 
informatorju – Uradne objave Občine Vransko, uporablja pa 
se od 1. 7. 2017. 
 
Številka: 6020-01/2017-05                  Župan Občine Vransko 
Vransko, 13. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

R A Z P I S I 

3. Javni razpis za zasedbo delovnega mesta - direktor 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport 
Vransko« 
 
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, ustanoviteljica 
javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko" 
na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 
52/16 in 15/17 – odl. US), 34. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – 
ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter 9. in 13. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, 
turizem in šport Vransko (Uradni list RS, št. 16/05) objavlja 
javni razpis za zasedbo delovnega mesta 
 

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA 
"Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko" 

 
Za direktorja javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in 
šport Vransko" (v nadaljevanju: ZKTŠ Vransko) je lahko 

imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z 
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: 

• visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska (2. 
bolonjska stopnja) izobrazba  družboslovne, 
humanistične, organizacijske ali ekonomske smeri; 

• najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju 
dejavnosti ZKTŠ Vransko; 

• poznavanje dejavnosti s področja ZKTŠ Vransko; 
• izkazuje sposobnost za vodenje ZKTŠ Vransko (ima 

organizacijske in vodstvene sposobnosti);  
• tekoče znanje slovenskega jezika in dobro znanje vsaj 

enega drugega uradnega jezika EU. 
Poleg teh pogojev mora kandidat predložiti tudi program oz. 
vizijo dela in razvoja ZKTŠ Vransko. 
 
Okvirne pristojnosti in odgovornosti direktorja ZKTŠ Vransko: 

• organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
• predstavlja in zastopa zavod, 
• odgovarja za zakonitost dela zavoda, 
• vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za 

strokovnost dela zavoda, 
• izvršuje sklepe sveta zavoda, 
• izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, 

sklep o ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne 
akte zavoda. 

 
K prijavi na javni razpis mora kandidat priložiti:  

• program oz. vizijo dela in razvoja ZKTŠ Vransko v 
prihodnjih petih letih; 

• življenjepis; 
• dokazilo glede zahtevane izobrazbe; 
• izjavo, da je državljan Republike Slovenije; 
• dokazilo o izpolnjevanju pogoja dobrega znanja vsaj 

enega od drugih uradnih jezikov EU (razen 
slovenskega); 

• izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

• izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti; 

• izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje 
Občini Vransko pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom ne 
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.  

 
Mandat direktorja traja pet (5) let. 
 
Direktorja imenuje občinski svet Občine Vransko po 
predhodnem mnenju Sveta ZKTŠ Vransko. Na podlagi akta 
o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v 
imenu Sveta ZKTŠ Vransko njegov predsednik. 
 
Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje za 
določen čas, za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim časom 
od polnega, v trajanju 20 ur tedensko (polovični delovni čas).  
 
Izbrani kandidat bo mandat nastopil 1. 10. 2017. Delo bo 
potekalo na sedežu ZKTŠ Vransko, Vransko 134, 3305 
Vransko. 
 
Kandidate vabimo, da pisne prijave z zahtevanimi dokazili o 
izpolnjevanju  razpisnih pogojev ter programom oz. vizijo 
dela in razvoja ZKTŠ Vransko pošljejo v zaprti ovojnici v roku 
10 dni od dneva objave javnega razpisa na naslov: Občina 
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim pripisom: 
»NE ODPIRAJ – Prijava na razpis za direktorja ZKTŠ 
Vransko«. 



18

Številka 67/2017 – 30. 6. 2017                                                                        URADNE OBJAVE Občine Vransko
 

4 | S t r a n  

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po 
zaključku javnega razpisa. 
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške. 
 
Številka: 110-01/2017-08                    Župan Občine Vransko 
Vransko, 30. 6. 2017                           Franc Sušnik l. r. 
 
 

Z A P I S N I K I 

4. Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta 
 
 

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

 
ki je bila v torek, 11.4.2017, 20. uri v sejni sobi občine 
Vransko, Vransko 66a. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja 
Presekar, Jože Matko,  Ervin Pepel, Monika Vrankar, Sonja 
Cencelj, Ivan Kokovnik, Ksenija Rovan Krivec, Vid Križnik, 
Marjan Pečovnik in Alenka Lebeničnik 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: / 
- občinska uprava: Franc Sušnik, župan in Mateja Godler 
- prisotni predstavniki JZ: 

• JZ »Jožeta  Potrate« Žalec; Marjan Golob  
• Zavod za kulturo šport in turizem Vransko Suzana 

Felicijan Bratož,  
• OŠ Vransko –Tabor, Majda Pikl,  
• Medobčinska splošna knjižnica Žalec,Valerija Jerman 

- opravičeno odsotni: 
• Upi Ljudska  univerza Žalec, Franja Centrih 
• Glasbena šola »Risto Savin » Žalec, Gorazd Kozmus  

- neopravičeno odsotni: 
• II. OŠ Žalec, Petra Pražnikar Petrovič  

-  mediji: Ksenija Rozman 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Župan je umaknil 6. točko (Obravnava vloge AMZS d.d., PE 
Center varne vožnje Vransko, za podajo mnenja glede 
izvedbe tekmovanj in treningov v cross countryu ob Centru 
varne vožnje Vransko) predlaganega dnevnega reda, ostale 
točke so se zato ustrezno preštevilčile. 
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu z 
upoštevanjem umika 6. točke: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 210 
Občinski svet Občine Vransko sprejme dnevni red 17. 
redne seje, kot sledi: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017 in 
zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 21.2.2017 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2016  

4. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zdravstvenega doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec 
5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2016 
6. Obravnava pobude Čebelarske zveze Slovenije za 
podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v občini 
Vransko  
7. Obravnava vloge Čebelarskega društva Vransko za 
sofinanciranje pri nakupu prapora 
8. Razno 
 
K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 16. 
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 
14.2.2017 in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Vransko z dne 21.2.2017 
 
Na predložena zapisnika ni bilo podanih pripomb. 
Sledilo je glasovanje za potrditev zapisnika 16. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017:               
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 211 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 16. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 14.2.2017 v 
predloženem besedilu. 
 
in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko z dne 21.2.2017: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 212 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 2. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.2.2017 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 2  Pobude in vprašanja, ki so jih postavili 
naslednji svetniki: 
 
a) Sonja Cencelj je podala pisno pobudo, kot sledi: 
 
- Na cesti Merinca-Prosivnik se je na dveh mestih pogreznila 
cesta in to že kar precej ovira normalno vožnjo. Na prvem 
mestu se je cesta samo ugreznila, na drugem pa se je 
najprej pojavila luknja, ki je bila globoka kakšen meter (to se 
je večkrat saniralo z nasutjem peska), sedaj pa se je cel 
predel okoli luknje močno pogreznil in močno ovira vožnjo. 
Prosimo za sanacijo. 
 
Župan je na seji posredoval pisni odgovor koncesionarja 
(Energetike Projekt d.o.o.), kot sledi: 
V sklopu opravljanja pregledniške službe je bila deformacija 
cestišča, katerega omenjate, opažena, ustrezno zabeležena 
v pregledniški dnevnik ter tudi deloma sanirana s strani same 
pregledniške službe, kot preventivni ukrep. V nadaljevanju 
pa je v sklopu rednega letnega vzdrževanja cest na območju 
občine Vransko predvidena sanacija udarnih jam ter večjih 
posedanj cestišča, kamor sodi tudi poškodovani odsek ceste. 
Poškodovana mesta vozišča se bodo po predhodni 
odstranitvi starega, razpokanega in poškodovanega asfalta 
sanirala z vgradnjo vroče asfaltne zmesi, po potrebi tudi s 
predhodno ustrezno zamenjavo zgornjega ustroja cestišča, 
pri čemer pa se bodo dela izvajala po prioritetnem vrstnem 
redu glede na kategorizacijo ceste, nevarnostjo ter obsegom 
poškodovanega cestišča. 
 
- Možnost postavitve prometnega ogledala na JP 992 481 
Podgrad-Križnik v naselju Male Prapreče? 
Župan je odgovoril, da je problem pridobitev soglasja lastnika 
zemljišča na katerem bi se ogledalo postavilo. V kolikor 
soglasja ne bo, se ogledala žal ne bo dalo postaviti. 
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- Kako je s postavitvijo nove transformatorske postaje v 
naselju Male Prapreče? 
 
Župan je odgovoril, da je za transformatorsko postajo že 
izdano gradbeno dovoljenje, je pa bila v tem tednu v naselju 
Male Prapreče vgrajena nova hidroforna postaja, za 
zagotavljanje normalnih tlakov v vodovodnem omrežju.  
 
- Kdaj se bo opravilo čiščenje prepustov na LC 490 112 
Prapreče-Lipa predvsem na relaciji Kale-Vologa? 
 
Župan je odgovoril, da je cesta Prapreče-Lipa lokalna cesta, 
ki je v skladu s pravilnikom o cestah enkrat tedensko 
pregledana s strani koncesionarja oziroma preglednika, se 
pa na cestah intenzivno dela, saj  so  bile v tem času vse 
ceste pomedene, odstranjen je bil ves posipni material, 
nasutih je bilo tudi več kilometrov bankin, čistijo se prepusti 
in iztoki. Glede na pravilnik o cestah, ki je bil sprejet v 
lanskem letu in je izrazito strog, se lokalne ceste 
pregledujejo enkrat tedensko, javne poti enkrat na štirinajst 
dni, zbirne krajevne ceste in cesta do poligona, ki ja zelo 
obremenjena, pa dvakrat tedensko. 
V pravilniku je med drugim tudi navedenih nekaj določil, z 
izvajanjem  katerih, preglednik sproti v sklopu pregleda 
zagotovi normalno prevoznost ceste. 
 
b) Monika Vrankar 
 
- Kako je z odpravo napake na  hidrantu v  Zg. Limovcah? 
 
Župan je odgovoril, da se občani v Limovcah oskrbujejo z 
vodo iz zasebnih vodovodov, vzdrževanje le teh,  je 
obveznost članov zasebnih vodovodnih skupnosti. V mesecu 
požarne varnosti so gasilci opravili preglede vseh hidrantov v 
občini Vransko. Na podlagi teh poročil je občina vse 
upravljavce vodovodov katerih hidranti so bili v okvari, pisno 
pozvala k odpravi napak. V veliki  meri je bilo za odpravo 
napak pozvano Javno komunalno podjetje Žalec, nekaj je 
bilo pozvanih tudi zasebnih lastnikov. V prejšnjem tednu so 
skušali napako na tem hidrantu odpraviti, vendar je prišlo do 
spora med občani, tako da so bila dela ustavljena. Občina 
žal nima pristojnosti, da posega v zasebne vodovode, lahko 
se pa občani prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje 
investicij v zasebne vodovode na območju občine Vransko v 
letu 2017, ki je objavljen na spletni strani občine Vransko in 
si s pomočjo pridobljenih sredstev tako uredijo oskrbo z 
vodo. 
 
c) Anica Jagodič 
 
- Ali bo v bodoče v občini Vransko kakšen razpis za 
sofinanciranje na področju kmetijstva? 
 
Župan je odgovoril, da v proračunu za leto 2017 ni 
predvidenih sredstev za sofinanciranje na področju 
kmetijstva. Razpise za sofinanciranje na področju kmetijstva 
objavlja Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, na 
katere se lahko kmetje prijavljajo in tako pridobijo sredstva. 
Do 5.5.2017 je odprt razpis oziroma »1. Javni poziv za izbor 
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS SSD, ki zajema občine Braslovče, Prebold, 
Polzela, Tabor, Vransko in Žalec », kjer je možno kandidirati. 
Na temo razpisa LAS SSD, je danes se pravi 11.4.2017, 
potekala delavnica (povabilo na delavnico je bilo javno 
objavljeno v Informatorju), katere se ni udeležil nihče od 
potencialnih kandidatov za prijavo. Zaradi aktualnih finančnih 
težav na državnem nivoju  občina Vransko zadnjih sedem 
let, žal nima planiranih namenskih sredstev za spodbujanja 
kmetijstva. 
 

č) Jože Matko 
 
- Kako daleč je sanacija mostu na regionalni cesti R2-447 v 
Brodeh? 
 
Župan je odgovoril, da je bila pobuda za hitrejšo ureditev že 
posredovana na Direkcijo RS za ceste. Direkcija je naredila 
začasni popravljalni ukrep za most, sanirali so temelje 
mostu. Postavljanja prometne signalizacije na regionalnih 
cestah, žal ni občinska pristojnost. Vprašanje se bo ponovno 
posredovalo na Direkcijo RS za ceste.  
 
d) Marjan Pečovnik 
 
- Kdaj bo dokončan most do AMZS Centra varne vožnje 
Vransko 
 
Župan je odgovoril, da je občina pridobila še dodatno 
služnost, tako da bi se  bo lahko s strani Direkcije RS za 
vode opravil pregled in kvalitetni prevzem opravljenih del na 
vodni infrastrukturi. 
Na podlagi teh pregledov bi naj  Direkcija RS za vode izdala 
soglasje za izgradnjo mostu, ki je potrebno za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Dela naj bi se po pridobljenem 
gradbenem dovoljenju zaključila nekje v 60-ih dneh. 
 
e) Ksenija Rovan Krivec 
 
- Kaj je novega na področju otroškega in mladinskega 
zobozdravstva v občini Vransko 
 
Župan je povedal, da je bila občina Vransko  s strani Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje  
(v nadaljevanju ZZZS,  OE Celje ) obveščena, da so iz 
Zdravstvenega inšpektorata RS, OE Celje v reševanje prejeli 
odstopljeno prijavo, katera je bila iz občine posredovana na 
njihov naslov že v mesecu marcu. Na podlagi prijave, bo 
ZZZS, OE Celje opravil strokovni in finančni nadzor. Konec 
meseca maja, po preteku  60-ih dni , ko je odvetnik občine 
Vransko poslal obvestilo oziroma opozorilo zobozdravnici 
Majdi Gorenjak, dr., dent. med.,  bo  s strani občine Vransko 
izdana tudi odločba o odvzemu koncesije. Župan je še 
povedal,  da je Svet JZ Osnovna šola Vransko-Tabor,  na 
svoji zadnji seji sprejel sklep, da se prekine vsakršno 
sodelovanje z zobozdravnico Majdo Gorenjak, dr., dent. 
med. in da želi, da se zobozdravstvena obravnava otrok 
opravlja  pri drugem zobozdravniku, prav tako tudi 
sistematski pregledi.  Sistematski pregledi predšolskih otrok 
in učencev OŠ Vransko-Tabor se bodo opravljali v 
kasnejšem obdobju.  
 
K točki 3 Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske  
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, 
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ 
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za 
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2016 
 
Župan je podal uvodno obrazložitev in povabil prisotne 
predstavnike h kratki besedi, ki so podali obrazložitev v 
sledečem vrstnem redu: 
 
1. JZ Zdravstveni dom »Jožeta Potrate« Žalec 
V razpravi po končani obrazložitvi Marjana Goloba je 
sodeloval svetnik Jože Matko, ki je vprašal po možnosti  
povečanega števila ur delovanja laboratorija v Zdravstveni 
postaji Vransko. 
Marjan Golob je povedal, da za enkrat zaradi same 
organizacije dela žal ni mogoče povečati ur delovanja 
laboratorija v Zdravstveni postaji Vransko. 
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2. Osnovna šola Vransko-Tabor 
Majda Pikl je med drugim v obrazložiti izpostavila 
problematiko izvajanja mladinskega zobozdravstva v Občini 
Vransko. Povedala je, da so s strani šole zaradi trenutnih 
razmer odpovedali sistematske preglede pri zobozdravnici 
Majdi Gorenjak dr. dent. med.. Marjan Golob je predlagal, da 
bi se lahko v Zdravstvenem domu Žalec za ta namen se 
pravi za sistematske preglede predšolskih otrok in učencev 
OŠ Vransko-Tabor dogovorili za poseben termin pregledov 
in bi lahko za enkrat na ta način rešili problematiko 
sistematskih pregledov. 
 
3. Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Občinska knjižnica 
Vransko 
Obrazložitev je podala Valerija Jerman. Razprave po končani 
obrazložitvi ni bilo.  
 
4. Zavod za kulturo, šport in turizem Vransko 
Obrazložitev je podala Suzana Felicijan Bratož. Razprave po 
končani obrazložitvi ni bilo. 
 
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnimi poročili Javnih 
zavodov za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 213 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
predloženimi poročili o poslovanju za leto 2016, 
naslednjih javnih zavodov: 
- JZ Zdravstveni dom Dr. Jožeta Potrate Žalec,  
- UPI LU Žalec,  
- Medobčinske splošne knjižnice Žalec,  
- Glasbene šole Risto Savin Žalec,  
- II. Osnovne šole Žalec, 
- OŠ Vransko – Tabor,  
- ZKTŠ Vransko. 
 
K točki 4 Soglasje k spremembam in dopolnitvam 
Statuta Zdravstvenega doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec 
 
Župan je predal besedo Marjanu Golobu, ki je podal 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kater ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o soglasju k spremembam in 
dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma «dr. Jožeta 
Potrate« Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 214 
Občinski svet Občine Vransko je podal soglasje k 
spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega 
doma «dr. Jožeta Potrate« Žalec v predloženem 
besedilu. 
 
K točki 5 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za 
leto 2016 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Kseniji Rovan 
Krivec. Prispele pobude za podelitev priznanj Občine 
Vransko za leto 2016 je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja obravnavala na svoji 10. seji 
dne 6.4.2017. 
Po končani obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval. 
Sledilo je glasovanje o Sklepu o podelitvi priznanj Občine 
Vransko za leto 2016: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
 
 

Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 215 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za 
leto 2016 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko: 

• grb Občine Vransko  
1. Ivanu Izlakarju, Jeronim 59, 3305 Vransko – za 

izjemen prispevek k razvoju planinstva v občini Vransko 
2. Janezu Kropivšku, Jeronim 32, 3305 Vransko – za 

izjemen prispevek k razvoju čebelarstva v občini 
Vransko 

• plaketa Občine Vransko 
1. Župnijski Karitas Vransko – ob 25-letnici delovanja 

na humanitarnem področju 
2. Kmetiji Novak, Zajasovnik – za dolgoletno uspešno 

delovanje in odličnost na področju sirarstva in reje 
drobnice 

3. Folklornemu društvu Vransko – ob 10-letnici 
delovanja na kulturnem področju 

• priznanje Občine Vransko 
1. Ivanu Hrastovcu ml., Prapreče 19c, 3305 Vransko – 

za izjemne športne dosežke 
 
K točki 6 Obravnava pobude Čebelarske zveze Slovenije 
za podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v 
občini Vransko 
 
Župan je  podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
so sodelovali Jože Matko, Vid Križnik in Ivan Kokovnik. 
Sledilo je glasovanje o pobudi Čebelarske zveze Slovenije 
za podaritev medonosnih rastlin novorojenčkom v občini 
Vransko: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 216 
Občinski svet Občine Vransko sprejme pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije za obdarovanje 
novorojenčkov v občini Vransko z medonosno sadiko. 
 
K točki 7 Obravnava vloge Čebelarskega društva 
Vransko za sofinanciranje pri nakupu prapora 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o sofinanciranju Občine Vransko pri 
nakupu prapora Čebelarskega društva Vransko: 11 glasov 
ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 217 
Občinski svet Občine Vransko je potrdil sofinanciranje 
občine Vransko pri nakupu prapora Čebelarskega 
društva Vransko, v višini 500€. 
 
K točki 8 Razno: 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob  21.30. 
 
Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler l. r.                               Franc Sušnik l. r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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raZisKovanje vesolja v 3. a in ProjeKt heaD in the cloUDs
V okviru projekta Erasmus+ Head in the clouds, v katerem 
sodelujemo že drugo leto, se v tem obdobju ukvarjamo z veso-
ljem in spoznavamo različna nebesna telesa, pojave, se sprašu-
jemo, zakaj imamo dan in noč, letne čase, spoznavamo tudi 
druge planete v našem osončju ipd.

Učenci 3. a-razreda smo ves teden spoznavali vesolje, nebesna 
telesa in prebirali različne knjige. Naše raziskovanje smo pričeli 
s knjigo finskih pisateljev Aino Havukainen in Sami Toivonen z 
naslovom Tine in Bine v vesolju. Knjiga je v učencih zbudila ra-
dovednost in precej vprašanj o vesolju in nebesnih telesih.

Učenci so naslikali, kot so si ga pač predstavljali, svoj polet v 
vesolje. Ogledali smo si razstavo, ki so jo o vesolju pripravili prvo-
šolci, in to nas je še bolj spodbudilo k raziskovanju.

Naslednji dan smo s pomočjo različnih knjig o vesolju spoznali 
nebesna telesa, planete, lune, ozvezdja … Skupaj smo prebrali 
odlomek iz knjige D. J. Smith Če …, ki nam je na zanimiv in otro-
kom primeren način predstavil velikost planetov skozi različne 
velikosti žog.

Vsak izmed nas si je sam izbral temo, ki ga je zanimala, in je v 
knjigah sam ali v paru iskal podatke. V sredo nas je čakalo zelo 
zanimivo delo. Prvi dve uri smo dopolnjevali svoje zapise o iz-
branih temah in iskali podatke na spletu ter v knjižnici. Tretjo 
uro pa smo se odpravili v planetarij, ki je bil postavljen v eni 
izmed učilnic. V planetariju smo videli ozvezdja, planete in nji-
hove lune. Izvedeli smo, da imajo nekateri planeti po več lun, 
nekateri pa so brez njih. Spoznali smo različna ozvezdja, aste-
roide, komete, gospod nam je pokazal črne luknje in nam pove-
dal, kaj je to. Z obiskom planetarija in s predstavitvijo, ki smo 

jo doživeli v njem, smo lahko s slišanimi podatki  dopolnili naše 
plakate. Po ogledu smo se odpravili v računalniško učilnico, 
kjer smo iskali podatke na spletu, si pripravili fotografije in jih 
natisnili.

V razredu smo pripravili plakate, ki smo jih dokončali zadnji dan. 
Takrat smo svoje delo predstavili tudi sošolcem. Prav vsi smo 
bili izredno ponosni na svoje delo in prav vse predstavitve so 
bile zanimive. 

O celotnem tednu smo zapisali poročila, na podlagi katerih 
je nastal zapis. Prispevek je povzet po poročilih učencev 3. a: 
Zale Cekin, Ajde Bogataj, Špele Kramar, Elije Jermana, Matevža 
Drnovška, Gala Slapnika, Mitje Drolca in Roka Remica.

Prvošolci v živalsKem vrtU
Šolsko leto je običajno proti koncu zelo naporno, je pa 
hkrati tudi zelo prijetno, saj se v tem času navadno odvi-
jajo zaključni izleti, ki učencem in učiteljem ostanejo v 
zelo lepem spominu. To je dan, ko učenci šolske klopi 
zamenjajo za avtobus, naravo, klepetanje, smeh in 
zabavo. 

Na Osnovni šoli Vransko-Tabor vsako leto pospremi-
mo prvošolce v ljubljanski živalski vrt, kjer imajo voden 
ogled in predstavitev živali, nekaj pa je tudi prostega 
časa. Tokrat so si lahko pobližje ogledali in pobožali 
ameriškega goža, tenreka (madagaskarska ježu podob-
na nočna žival) in grlico. Bili so zelo pridni, saj so si ogle-
dali večino živali v živalskem vrtu, hranjenje morskega 
leva pa še igrala so obiskali in v miru malicali. Prijeten 
dan je polepšala še učiteljica Maja, ki nas je pričakala z 
zabavnim pozdravom. Hvala.

v novem šolsKem letU varna šolsKa Pot tUDi na oDseKU 
oD objeKta vransKo 17 Do objeKta vransKo 98

Do začetka šolskega leta 2017/18 bo z izgradnjo hodnika za pešce urejena varna šolska pot tudi na odseku od objekta 
Vransko 17 do objekta Vransko 98.

Nov hodnik za pešce bo zapolnil dosedanjo 85 m dolgo vrzel med obstoječima hodnikoma za pešce v trgu Vransko in ob 
lokalni cesti Vransko-Prapreče.

PočitnišKe reZervacije Za leto 2017
Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec, obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na 13. redni seji 13. 6. 2017 
sprejel sklep, da starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko 
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo 
lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti 
na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo 
z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, 
ki imajo v vrtec hkrati  vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne 
sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. 

Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, za otroke, vključene v OE 
Vrtec Vransko.
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ZaKljUčno srečanje  vrtca

Šolsko leto gre počasi h koncu, zadnji dnevi pa običajno tečejo še hitreje.  V vrtcu nam dnevi 
hitro minevajo, junij pa je tako čas, ko nekateri otroci že odhajajo na dopuste. Torej je bil zad-
nji majski dan kot nalašč za zaključno zabavo. Vreme sicer ni kazalo najbolje, a ker naš vrtec 

"lePo je PomlaD na svet …"
Tudi v vrtcu smo najmlajši takega mnenja, saj nam je lepo po-
mladno vreme omogočilo, da smo veliko časa preživeli na pro-
stem in uživali v naravi. Šli smo na pohod, kjer smo iskali krtine, 
saj krtka podnevi ne moremo videti. Nabirali smo rožice, se 
igrali s pokošeno travo, se sladkali z jabolki, ki smo jih s sabo 
odnesli v nahrbtnikih. Spomladi pa ne sije samo sonce, ampak 
tudi dežuje, zato smo v teh dneh raziskovali lastnosti vode z 
eksperimenti. Mešali smo olje in vodo, barvali vodo preko 
brivske pene, slikali z brivsko peno in s prstnimi barvami, opa-
zovali, kako je sveča pod kozarcem »popila« vodo, pihali v vodo 
in naredili mehurčke, si sami nalivali vodo pri umivalniku, opa-
zovali in preizkušali, kako potuje voda preko papirnatega rob-
čka ... Da pa je bilo še bolj zanimivo, smo si ogledali kar tri zelo 
zanimive predstave. 

Otroci z Brigito in Matejko

KUhamo in se imamo lePo
V  vrtcu na igrišču imamo posajeno  gredico z zelenjavo in zelišči. 
Ker želimo izkoristiti vse dobrine, smo se odločili, da izvedemo 
kuharski krožek kar na igrišču. 

Pripravljali smo tri namaze: namaz z drobnjakom, šunkin namaz 
in namaz s skuto. Nakar smo pričeli z delom (sekljanje drobnja-
ka, rezanje šunke na majhne koščke, priprava kruhkov …). De-
klice so mešale namaze, fantje pa so pripravili osvežilen napitek, 

in sicer limonado z meliso in oranžado. Sledilo je še okraševanje 
in pokušanje. Mislimo, da slike povedo vse.   

Za zadnje srečanje so si zaželeli sladico banana split.  Banane 
smo razrezali na polovice in jih položili na krožnik. Na sredino 
smo dali kepico sladoleda (zmrznjeno sadje; maline in jagode, ki 
smo jih izmenično dajali v aparat za sladoled. Kar pa je nastalo, 
je bila enostavno prava paša za otroške oči.  Iz aparata je prite-
kel sadni sladoled. Na koncu smo dodali še sladko smetano ter 
preliv. Njam, njam … 

Bilo je tudi veliko smeha in otroške razposajenosti. Otroci so na 
zabaven način spoznali pripravo hrane in v njej uživali.

Matejka Pečovnik in Mateja Remic

stoji pod srečnim soncem, nam 
je tudi vreme čudežno pripomo-
glo k izvedbi. Letos so pri izvedbi 
zaključka izdatno pomagali starši 
oddelka 5-6 let z go. Jernejo in go. 
Darjo, saj so za zaključek pripravili 
igrico Kdo je napravil Vidku srajči-
co. Otroci so se skupaj s svojimi 
družinami zelo številčno udeležili 
srečanja in uživali v zanimivo izve-
deni igrici. Po igri je sledilo prijet-
no druženje, igra na igralih igrišča, 
klepet ... in seveda sladkanje s 
sladoledom, ki ga je prispevala 
slaščičarna Brglez. To pa še ni vse. 
Sladkali smo se tudi s krofi, ki nam 
jih je podarilo Gostinsko podjetje 
Trojane. Res hvala obema spon-
zorjema, saj  je bilo po njuni zaslugi 
naše druženje še prijetnejše.

Koordinatorice srečanja: 
Nada, Simona in Katja
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narava najboljša Učiteljica – Z GoZDarjem v GoZD
Najboljše učenje je učenje v avtentičnem okolju, zato se pri 
spoznavanju okolja večkrat odpravimo v naravo, kjer opazuje-
mo, raziskujemo in spoznavamo različna živa bitja. Tokrat smo 
medse povabili dva gozdarja, gospoda Janeza in Jožeta, ki sta 
nam povedala marsikaj zanimivega in poučnega o gozdnih pre-
bivalcih. Odprla sta tudi temo o varovanju narave in v otroških 
glavah prebudila ideje o varovanju okolja. Obema se tretješolci 
zahvaljujemo za vso posredovano znanje. 

Več o dogodku so zapisali učenci 3. a. 

Po malici smo odšli na Gorico, kjer nas je čakal gozdar. Gozdar je 
bil smešen, prijazen. Ime mu je bilo Janez, tako kot mojemu ati-
ju in dediju. Najprej smo šli v gozd, kjer nam je pokazal plodove 
dreves. Nato smo šli skozi gozd  na travnik, do druge strani pa 
smo prišli skozi predor. Ponovno smo šli v gozd, kjer smo po-
skusili jelkino smolo. Meni ni bila všeč. Na vrhu je bila luža za 
kopanje divjih prašičev. Blizu je bila smreka, v katero se prašiči 
brišejo. Na smreki je bilo tudi nekaj dlak. Dlake smo lahko po-
tipali, bile so trde. Na poti nazaj me je zeblo, zato sem komaj 
čakala, da pridemo v šolo. Gozdar nas je pospremil do konca 
Gorice, kjer ga je čakal avto. Ko smo prišli nazaj v šolo, smo imeli 
še eno uro likovne, kjer smo se pogreli in nato šli na kosilo. 

Inja Krušič 

V četrtek, 7. 6. 2017, smo šli  z gozdarjem v gozd. 

Najprej smo bili dve uri v učilnici v razredu. Po končanih teh 
dveh urah smo pojedli malico in šli na Gorico v gozd. 

Pri gozdu nas je pričakal gozdar. Najprej nas je vprašal nekaj o 
drevesih. Razložil nam je nekaj o boleznih na drevesih, ki so se 
začele pojavljati. Potem smo šli v gozd. Ogledali smo si različna 
drevesa, njihove liste in lubje. 

Posebej smo obiskali gozd, kjer so listavci. Imeli smo tudi 
možnost poskusiti smolo jelke. Ni mi bila všeč, všeč pa mi je bil 
vonj, ki je ostal na rokah, ko smo prijemali jelkino palico. V goz-
du smo spoznali še kaj in kako lahko ravnamo z naravo. Sami 
lahko izberemo, ali bomo naravo onesnaževali ali ne. Če ne 
onesnažujemo, bo narava ostala lepa.  

Zala Cekin 

Zjutraj smo najprej prišli v šolo. 

Prvi dve uri smo imeli slovenščino. Po slovenščini smo imeli 
malico, nato smo šli v gozd. Tam smo spoznali gozdarja, ki nam 
je razkazal in povedal veliko o gozdu. A večino smo že vede-
li. Povedal nam je tudi veliko o bolezni dreves in da ima lahko 
staro drevo na sebi do 700.000 listov. Potem smo se še malo 
sprehodili po gozdu. Ko smo se prestavili v drugi gozd, smo tam 
videli prašičjo kopalnico. Tam smo videli tudi banjo (lužo) in bri-
sačo (drevo). Na njem so bili ostanki dlake. Nato smo šli nazaj. 

Sledila je še ena ura. To je bila likovna, 
nato je bilo kosilo. Potem pa smo morali 
nazaj domov. 

Špela Kramar 

Danes smo šli v gozd.  Imeli smo poseb-
no uro spoznavanja okolja. Učiteljica je 
bila dogovorjena z gozdarjem.  Gospod 
Janez, gozdar, nam je razkazal gozd. 
Predstavil nam je različne drevesne vrste, 
njihove liste in tudi zajedalce. Pokazal 
nam je kitajske šiške na drevesu jesen. To 
so zelene kroglice na listih, ki jih naredi 
posebna žuželka. Spoznali smo bukev, 
hrast, jesen, smreko, divjo češnjo, bor. 
Bilo je zelo zanimivo, a mrzlo. V drugem 
delu gozda smo opazili lužo. Gospod goz-
dar je povedal, da je to kopalnica za divje 
prašiče. Divji prašiči se skopajo v luži ter 
se drgnejo ob smreko. Našega ogleda je 
bilo žal konec. Najbolj mi je bilo všeč, ko 
smo na deblu smreke našli dlake divjega 
prašiča. Še si želim takšnih dogodivščin. 

Ajda Bogataj 

Danes, 7. 6. 2017, smo po malici odšli na Gorico. Tam nam je goz-
dar povedal nekaj o drevesih. Ko smo prispeli na Gorico, nam je 
gozdar povedal o žuželkah, ki nagajajo drevesom z odlaganjem 
jajčec v žile listov. Nato smo pogledali še nekaj bejbi dreves. Po-
tem smo si še šli ogledat kopalnico za divje svinje in jelene. Med 
potjo smo poizkusili  jelkino smolo (meni ni bila dobra). Ko smo 
prispeli do bazena, smo tam našli dlako divje svinje. Potem smo 
se morali vrniti nazaj v šolo. 

Ta dan mi je bil zelo lep. 

Zala Krivec 

7. 6. 2017 smo četrto uro šli v gozd. Tam nas je pričakal goz-
dar. Povedal nam je veliko. Šli smo v gozd in spoznali drevesa. 
Naučili smo se  žvižgati na želod. Šli smo tudi do blatne luže. 
Tam se kopajo divji prašiči. Obrišejo se v kakšno smreko … Na 
smreki smo videli dlako divjega prašiča. Jedli smo tudi posebno 
smolo in se vrnili domov. 

Manca Grilj 

Bili smo sredi pouka, ko je gospa rekla, da se naj obujemo in 
oblečemo. Odšli smo na Gorico. Tam nas je pričakal gozdar. 
Povedal nam je o bolezni, ki suši drevo. Potem nam je pokazal 
majhna  drevesa in različne plodove. Pokazal nam je kopalnico 
divjih prašičev, tudi ščetine divjega prašiča. 

Gal Slapnik



24 vranin glas - strani oš vransko

Ko travniK Postane Učilnica
Spoznavanje okolja je predmet, ki nam omogoča, da lahko učil-
nico in šolske klopi zamenjamo za naravna in življenjska oko-
lja, s katerimi se učenci srečujejo vsak dan. Posebej zanimivo 
je, kadar smo lahko v naravi ves dan, saj nam narava omogoča 
neštete možnosti pogovora, učenja, igre. Tako smo se z učenci 
3. a odpravili na Gorico, kjer so učenci preko vseh svojih čutil 
doživeli travnik. Več o dogodku so zapisali tretješolci sami.

V četrtek, 18. 5. 2017, smo imeli naravoslovni dan travnik. Zjutraj 
smo pojedli malico in odšli na Gorico. Tam smo najprej rešili učni 
list in opisali rastlino. Nato smo si poiskali cvetlice in jih opisali. 
Jaz sem si izbral črno deteljo. Lovili smo živali in si jih ogledali. 
Kasneje smo lovili murne. To mi je bilo zelo všeč. Okrog enih 
smo se vrnili v šolo. Ta dan mi je bil zelo všeč. 

Elija Jerman, 3. a 

 V četrtek smo imeli naravoslovni dan na temo travnik. Šli smo 
na Gorico. Pri spomeniku smo rešili učni list, nato nas je gospa 
razdelila v skupine. V skupinah smo preučevali trave in cvetlice. 
Učiteljica je razdelila posodice s povečevalnim steklom, v ka-
tere smo ulovili živali. Jaz sem ulovila metulja. Nekateri so ulo-
vili čričke. Zadnja naloga je bila zelo zanimiva. Vsak je iz rastlin 
naredil dišeči šejk. Nekatera dekleta so naredila parfum. Meni je 

bilo zelo všeč, ko smo delali travniški koktajl. 

Ajda Bogataj, 3. a

V četrtek smo zjutraj prišli v šolo. Prvo uro smo bili 
v razredu, nato smo pojedli malico in se odpravi-
li na Gorico. S sabo smo vzeli nahrbtnik. Ko smo 
prispeli, smo nabrali rože, travo in jih razvrstili v 
skupine. Cvetlice in travo smo tudi poimenovali. 
Izpolnili smo tri učne liste, dva o rastlinah in enega 
o živalih. Potem je vsak ujel eno ali več živali. Ulovi-
li smo tudi murnovo samico in njenega samca. Ob 
koncu je vsak naredil svoj naravni koktajl s poseb-
nim vonjem. Na žalost smo po tej dejavnosti morali 
nazaj v šolo, saj nas je že čakalo kosilo. 

Špela Kramar, 3. a

V četrtek, 18. 5. 2017, smo imeli naravoslovni dan na 
temo travnik. 

Odšli smo na Gorico. Tam smo najprej opravili 
kratek preizkus. Nato smo se razdelili v skupine po tri. Nabirali 
smo rumene, bele in vijolične cvetlice. Potem smo jih preučili 
in jih razdelili v skupine. Izbrali smo si eno cvetlico in jo narisali. 
Zatem smo lovili travniške živali in jih risali. Na koncu smo živali 
izpustili in odšli v šolo, kjer nas je čakalo kosilo. 

Ta dan mi je bil všeč in upam, da se bo še kdaj ponovil. 

Zala Krivec, 3. a

PreDPraZnični PohoD 1. in 2. raZreDa
Lepo vreme kar kliče po odhodu v naravo, zato smo se učiteljice 
in učenci 1. in 2. razreda pred prazniki odpravili še na zadnji pohod 
v tem šolskem letu. Vse opravljene pohode pridno beležimo tudi 
v knjižico športnega programa Zlati sonček, ki je namenjen učen-
cem, starim od 6 do 8 let. Namen programa je najmlajše motivirati 
za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potre-
bo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Sodobni 
način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količi-
ni gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Učenci, ki uspešno opravi-
jo zahtevane gibalne naloge, ob koncu leta prejmejo 
malo zlato medaljo (1. razred), veliko modro medaljo (2. 
razred) in veliko zlato medaljo (3. razred), ostali pa za 
sodelovanje prejmejo diplomo Zlati sonček. 

Na prijetnem pohodu, ki je potekal mimo Ilovice do Cen-
tra varne vožnje in nazaj mimo Čepelj in čez Brode do 
Vranskega, nas je kar dvakrat prijetno presenetila učite-
ljica Maja. Najprej s pecivom na poligonu in nato še z ma-
linovcem v Čepljah. Otrokom pa je v spominu ostalo še 
vse kaj drugega. 

»Imeli smo športni dan. Šli smo na pohod. Na pohod smo šli 
z razredom. Šli smo čez avtocesto in do centra varne vož-
nje. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo mahali z mosta avtom 
in všeč mi je bilo, ko smo se kotalili po hribu dol in ko smo 
se z Joštom, Urbanom in Marcelom igrali ugibanje živali.« 

Miha Turk, 2. a 

»V ponedeljek, 24. aprila 2017, smo imeli športni dan. Odpravili 
smo se proti Centru varne vožnje Vransko. Pot nas je peljala tudi v 
gozd. Videli smo dva suha, na pol mrtva močerada. Na parkirišču 
smo jedli malico in gledali, kako je tovornjak naložil bager. Na poti 
v šolo smo videli mrtvega slepca brez repa. Ko smo prišli v šolo, 
smo se pogovarjali o športnem dnevu.« 

Rok Hribar, 2. a 
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eKsKUrZija tretješolcev

Šolsko leto se bliža koncu in s tem je prišel trenutek, ko smo se tudi 
tretješolci odpravili na zaključno ekskurzijo, ki je bila nadvse poučna, 
saj so učenci utrdili znanje o življenju naših prednikov, se  seznanili s 
proizvodnjo čokolade in od blizu spoznali jelene. Več o dogodku so 
zapisali tretješolci sami.

1. 6. 2017 smo imeli ekskurzijo. 

Najprej smo šli na kombi. Peljali smo se eno uro in petnajst minut do 
Muzeja na prostem Rogatec. Tam smo najprej pojedli malico, nato 
smo imeli delavnice. 

V prvi delavnici smo si izdelali obesek za verižico iz ovčje volne, 
lesene kroglice, domačega mila in majhnega koščka pisane volne. Po 
tej delavnici smo šli v drugo delavnico. Ta delavnica je bila namenjena 
nakupom. Kupila sem lončeni bas in rdečo punčko. Tretja delavnica 
je bila zelo slastna, saj smo pekli črni kruh. Zadnja delavnica je bila 
delavnica pri čebelarju, kjer smo se učili o čebelah in naredili svečko. 

Po obisku delavnic smo imeli ogled celotnega muzeja. Gospa nam je 
pokazala hišo, trgovino, hlev, kovačijo. Po ogledu smo šli nazaj na 
kombi in se peljali proti Jelenovemu grebenu. 

Tam smo imeli kosilo, dobili smo sladoled, lahko smo kupovali. Kupi-
la sem si ogrlico. Tu smo tudi hranili jelene. Gospod nam je veliko 
povedal o jelenih. Po ogledu smo se odpravili proti samostanu do 
čokoladnice. Tam je bila 101 čokoladna stvar. Gospod nam je razlagal 
o tem, kako izdeluje čokolado. Dal nam jo je poskusiti. Čokolada je 
bila zelo dobra. 

Po ogledu čokoladnice smo se vrnili domov. Dan mi je bil zelo všeč in 
upam, da se še kdaj ponovi. 

Manca, 3. a 

Najprej smo se z avtobusom odpeljali v Rogatec. Ko smo prišli, smo 
šli v muzej na prostem in si tam izdelali razne izdelke. Tam nam je go-
spa predstavila nekatere stavbe in tudi stvari. Potem smo šli na Jele-
nov greben. Tam smo pojedli kosilo in sladico. Nato smo šli v trgo-
vino s spominki. Tam smo si kupili spominke za domov. Potem smo 
šli proti avtobusu. Zraven je šel šef restavracije. S sabo je imel vedro. 
Poklical je jelene in košute in jim dal koruzo. Tudi mi smo jih hranili 
ter slikali. Nato smo šli v čokoladnico. Kupili smo si čokolado. Potem 
smo odšli v avtobus. Zelo je bilo lepo. 

Zala, 3. b 

1.6.2017 smo se odpravili v Rogatec. Najprej 
smo odšli  v muzej na prostem in si ogledali 
hišo slovenskega pesnika Jožeta Šmita.  Ime-
li smo tudi različne delavnice. 

Nato smo se odpravili na Jelenov greben. 

Tam smo imeli kosilo. Za kosilo sta bila  du-
najski zrezek in sladoled. Zelo dobra. Ko smo 
pojedli, smo odšli nahranit jelene. 

Čisto na koncu smo odšli v čokoladnico. Tam 
smo si lahko kupili čokolado. Kupil sem  si 
čokoladno žogo. Moja dva sošolca sta si 
kupila enako žogo. 

Najbolj  mi je bilo všeč, ko smo odšli hranit 
jelene. 

Žan Luka, 3. b 

Zjutraj smo najprej odšli v Rogatec. Tam 
smo pojedli malico in imeli štiri delavnice. 
V prvi delavnici smo si sami naredili blago, 
v drugi smo si lahko kupili spominke, v tret-
ji smo spoznali čebelarja in njegovo delo. 
Izdelali smo si sveče. Ostala je samo še ena 
delavnica. To je bila peka kruha. Najbolj mi 
je bila všeč prva delavnica. Ko smo končali 
z delavnicami, so nam pokazali, kako so lju-
dje nekoč živeli na kmetiji. Po ogledu smo se 
napotili na Jelenov greben. Tam smo imeli 
najprej kosilo. Potem smo si kupili spominke. 
Kupila sem si magnet. Na poti do čokoladnice 
smo hranili jelene. Jedli so nam tudi z roke. V 
čokoladnici smo si kupili čokolado. Ker nisem 
jedla čokolade, sem jo kupila za brata. 

Špela Kramar, 3. a 

V četrtek smo šli na ekskurzijo v Rogatec. Naj-
prej smo se s kombijem odpeljali do Rogatca. 
Sedel sem v zadnji vrsti z Zalo Krivec, Elijem 
in Gašperjem. Ko smo prispeli, smo odšli na 
malico. Po malici smo imeli delavnice. V eni 
delavnici smo delali obeske, v drugi smo si 
lahko kaj kupili, v tretji smo delali žulike (pe-
kli kruhke) in v četrti smo si naredili svečko. 
Po delavnicah nam je gospa povedala o sta-
rih stvareh, o hišah nekoč. Povedala nam je, 
kako je bil kmet pameten in kakšne stroje 
so uporabljali in zakaj. Pokazala nam je tudi 
vodnjak, v katerega smo lahko tudi pogleda-
li. Očala sem dal dol, da mi ne bi padla v vod-
njak. Potem smo šli na Jelenov greben. Tam 
smo pojedli kosilo, se igrali, hranili jelene iz 
roke s koruzo. Nato smo se odpravili domov. 

Rok Remic, 3. a
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v novem šolsKem letU varna šolsKa Pot tUDi na oDseKU 
oD objeKta vransKo 17 Do objeKta vransKo 98

Do začetka šolskega leta 2017/18 bo z izgradnjo hodnika za pešce urejena varna šolska pot tudi na odseku od objekta 
Vransko 17 do objekta Vransko 98.

Nov hodnik za pešce bo zapolnil dosedanjo 85 m dolgo vrzel med obstoječima hodnikoma za pešce v trgu Vransko in ob 
lokalni cesti Vransko-Prapreče.

v novem šolsKem letU varna šolsKa Pot tUDi na oDseKU 
oD objeKta vransKo 17 Do objeKta vransKo 98

Do začetka šolskega leta 2017/18 bo z izgradnjo hodnika za pešce urejena varna šolska pot tudi na odseku od objekta 
Vransko 17 do objekta Vransko 98.

Nov hodnik za pešce bo zapolnil dosedanjo 85 m dolgo vrzel med obstoječima hodnikoma za pešce v trgu Vransko in ob 
lokalni cesti Vransko-Prapreče.

nastajanje šolsKeGa eKovrta na oš vransKo
Šola na Vranskem ima že nekaj let ograjen prostor, v katerem 
so urejeni učilnica na prostem, manjši ribnik, hotel za žuželke, 
sadovnjak, travnate površine. Z namenom, da bi v tem prostoru 
pridelovali tudi vrtnine in zelišča, je šola postavila nekaj visokih 
gred, v začetku šolskega leta 2016/2017 pa smo se vključili v 
Program Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni raz-
voj v sodelovanju z evropskim projektom “EAThink2015 – misli 
globalno, jej lokalno”. V projektu partnerji povezujejo globalno 
učenje in šolske ekovrtove. Projekt na šoli vodiva mentorici Na-
taša Pečovnik in Maja Jerman. 

Šolski vrt smo v tem šolskem letu želeli nadgraditi in urediti 
tako, da smo postavili kompostnik. V naslednjem šolskem letu 
želimo na šoli vzpostaviti učinkovito zbiranje organskih odpad-
kov ter kompostiranje z izdelanim načrtom oz. opisom zbiranja 
organskih odpadkov, ki bi ga poznali vsi učenci in zaposleni na 
šoli. Pridobljeni kompost bomo uporabi-
li za naravno gnojenje vrtnih gred in za 
vzgojo lastnih sadik zelenjave. Material 
za en kompostnik nam je sofinanciral In-
štitut za trajnostni razvoj, za drugega sta 
nam les podarila Jože Pikelj in Emilijan 
Kapus. Že obdelan les je bilo potrebno 
pobarvati z okolju prijaznimi barvami ter 
sestaviti glede na načrt, neobdelan les pa 
izmeriti, razžagati, pobarvati in sestaviti. 
Kompostnika so izdelali učenci 8. razre-
dov pri pouku tehnike in tehnologije pod 
mentorstvom Jožeta Toplaka in Zvonke 
Cencelj, za kar se jima iskreno zahvalju-
jemo.  Na šoli je v okviru Inštituta za traj-

nostni razvoj potekala tudi delavnica Šolski ekovrtovi, ki jo je 
vodila permakulturna strokovnjakinja, ga. Alenka Henigman. 
Na delavnici smo si vrt ogledali in razmišljali o njegovi nadgrad-
nji in izboljšavi. 

Za vrt smo celo leto skrbeli člani kuharsko-vrtnarskega krožka in 
prvošolci z Majo Jerman. Na pobudo čebelarskega krožka je vrt 
dobil še številna drevesa in grmovnice ter veliko zeliščno gredo 
z medonosnimi rastlinami, ki jo je oblikoval in naredil Martin Re-
beršek. Njemu, sodelavcem, vrtnarstvu Sadika, cvetličarni Flo-
ra, kmetiji Rojnik, Jožetu Križniku in Julijanu Juhartu se zahva-
ljujemo za pomoč in  podarjeni material, za podporo pri izvedbi 
pa ravnateljici Majdi Pikl. 

Zapisala mentorica projekta Šolski ekovrt na OŠ Vransko-Tabor,
 Nataša Pečovnik, prof. RP.

Pehtranova Potica in beZGov sirUP
Mesec maj je čas obiranja bezga in drugih dobrin, ki jih najdemo 
okoli sebe. Bezeg je vsestranska rastlina, ki jo lahko uporabimo 
za čaj, bezgov sok, cvrtje v testu in razna peciva. Kuharsko-vrt-
narski krožek je tokrat skuhal bezgov sirup, ker pa nam na vrtu 
bujno rastejo različna zelišča, smo spekli še pehtranovo potico. 
Najprej smo za potico zamesili fino testo. Nato smo v treh li-
trih vode 10 minut kuhali 30 bezgovih cvetov in 3 kg sladkorja. 
Med ohlajanjem smo si privoščili bezgove palačinke. Ohlajene-
mu zavretku smo dodali citronko, limonin in pomarančni sok in 
tako je bil sirup pripravljen. Za potični nadev smo pokuhali kislo 
smetano, jajca in sladkor, ga potrosili s pehtranom in meto z 
vrta, zvili in spekli potico. Da smo lažje dočakali potico, smo šli 
na vrt, kjer je bilo potrebno vse grede okopati, zrahljati, zaliti in 
zastreti s slamo, ki nam jo je podaril prijazni občan Joža Slapnik. 
Čez kakšno uro je bila potica pečena. Res je bila dobra, v družbi 
bezgovega soka pa sploh. Kar škoda, da se bliža konec šolskega 

leta in poletje, ko bo na našem vrtu polno dobrot. Upamo, da 
nas počakajo do jeseni, do takrat pa dober tek!
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revija Domačih PevsKih Zborov in ZaKljUčni nastoP 
Zborov oš vransKo-tabor

Revija domačih pevskih zborov na Vranskem je 
letos potekala v povezavi z zaključnim nastopom 
šolskih zborov Osnovne šole Vransko-Tabor. Zbori 
Osnovne šole Vransko-Tabor so skozi 18 pesmi 
predstavili delo v preteklem šolskem letu in svoje 
pevske nastope nadgradili še z povezovalnim pro-
gramom. Po nastopu zborov OŠ Vransko-Tabor 
so se s svojim  programom prestavili tudi zbori, ki 
delujejo v občini Vransko: MePZ Vransko, Oktet sv. 
Mihaela in MePZ LIVRA. 

V družbi ubranih zborov smo preživeli prijeten 
večer, ki se je zaključil z občnim zborom Kulturne-
ga društva Vransko in s sproščujočim druženjem.

florjanova maša 

V mesecu maju goduje zavetnik gasilcev sveti Florjan. Letos smo 
se gasilci iz GPO Vransko zbrali v cerkvi svete Magdalene v Ločici 
in se udeležili maše  za vse pokojne in žive gasilce. Po končani 
maši smo gasilci iz Ločice poskrbeli za hrano in pijačo. Hvala 
vsem, ki ste se udeležili tega slavja.

NA POMOČ!

iZlet PoD GrossGlocKner
V soboto, 3. junija, se je 53 planincev odpeljalo skozi karavan-
ški predor mimo Beljaka in Špitala do majhne avstrijske 
vasice Heiligenblut. Tu smo si po ogledu vasi in znamenite 
cerkve (v kateri po stari legendi hranijo sveto kri) privošči-
li malico na parkirišču. Nato smo se odpeljali proti plošča-
di Franca Jožefa pod Grossglockner. Med potjo smo imeli 
manjšo okvaro na avtobusu, vendar smo jo s 
pomočjo planinca Pavleta uspešno odpravili.
Po prihodu na ploščad smo se nekateri 
odpravili na triurni pohod skozi šest tunelov 
do planote, žal pa so se nekateri zaradi več-
jega snežišča na pol poti obrnili. Sneg na poti 
je  predstavljal takšno oviro, da manj izkušeni 
pač niso tvegali. 
Manjša skupina, ki je ostala na ploščadi, je 
obiskala znamenitosti v okolici: sestop do 
ledenika, občudovanje svizcev … Štiri ure v 
tej prečudoviti naravi s še lepšimi pogledi na 
okoliške tritisočake so kar prehitro minile, 
zato smo počasi krenili še do druge razgledne 
točke našega izleta, to je gorski prelaz Edel-

weiß-Spitze. Tudi tu smo eno uro ob kavici uživali v sprehodu 
in prelepih razgledih, odločeni, da se sem še vrnemo. 
Na poti proti domu smo se nato ustavili še na večerji v 
Žirovnici. Na Vransko smo prispeli v poznih večernih urah 
dobre volje in prijetno utrujeni.

PiKniK UPoKojencev 2017
Društvo upokojencev Vransko 

vabi na tradicionalni piknik, ki bo 

v soboto, 22. julija, ob 11. uri
v gasilskem domu na Vranskem.

Obveščamo vas tudi, da bo srečanje upokojencev 
celjske regije 

v Ljubnem ob Savinji 2. avgusta.

Vabljeni.

Vse ostale informacije bodo pravočasno 
objavljene 

na naši oglasni deski.
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šmarnice v Zahomcah
 V mesecu maju smo se tudi vaščani Zahomc zbirali pri 
kapelah in molili v čast šmarnični pobožnosti. Udeležba 
Zahomčanov je bila zelo lepa, saj so se šmarnic udeleževali 
tako mladi kot starejši občani. 

Rada bi se vsakemu Zahomčanu zahvalila za udeležbo, prav 
tako pa tudi za skrb in voljo, da smo po končani molitvi še 
nekaj časa posedeli in se prijetno družili.

Nataša Urankar

 iz življenja župnije

žUPnijsKa Karitas na obisKU
Na lep sončen za-
dnji majski dan smo 
se sodelavke Karitas 
Vransko odpravile k 
Marici Florjan v Pre-
kopo, ki je praznova-
la visok jubilej – 90 
let. Ob tej priložno-
sti smo z njo obuja-
le spomine in celo  
skupaj zapele, da je 
pesem odmevala po 
njenem domu. Ob 
prazniku ji želimo 
še veliko zdravja in 
božjega blagoslova.

 Anica Jagodič

romanje žUPnijsKe Karitas vransKo na breZje
V soboto, 27. maja, je župnijska Karitas Vransko or-
ganizirala vsakoletno romanje na Brezje. Veseli smo 
bili, da je bilo veliko zanimanja za romanje, zato smo 
na Brezje poromali kar  z avtobusom in še s kombi-
jem. Romanje je namenjeno predvsem starejšim. 
Veseli pa smo, da se babicam in dedkom pridružijo 
tudi vnučki. Vsako leto gredo z nami tudi oskrbovanci 
»Našega doma«, letos pod vodstvom gospe Martine 
Felicijan, ki je skupaj z nami prostovoljci Karitas pri-
pomogla  k dobremu vzdušju na avtobusu. Najtežje 
je vstopiti in izstopiti iz avtobusa. Pri tem nam vedno 
nesebično pomaga naš dober in prijazen voznik Ivek, 
za kar smo mu iskreno hvaležni. Veseli in polni lepih 
doživetij smo si obljubili, da se čez leto ob tem času 
zopet srečamo pri materi vseh Slovencev, brezjanski 
Mariji Pomagaj.

Anica Jagodič

žUPnijsKa Karitas na obisKU
Prostovoljci župnijske Karitas 
Vransko obiščemo naše starej-
še tudi ob njihovih osebnih 
jubilejih, kot sta 80. in 90. roj-
stni dan. Namen naših srečanj 
je voščiti vsakemu ob osebnem 
prazniku, z njim poklepetati, 
obujati spomine, zapeti oziro-
ma ga preprosto  razveseliti z 
obiskom. Veseli smo, da nas 
vsi z veseljem sprejmejo. Od 
naših jubilantov vedno odhaja-
mo polni različnih  življenjskih 
modrosti in njihovih življenj-
skih doživetij.  V letošnjem letu 
smo jih obiskali že kar nekaj. 
Nekateri so nam dovolili, da jih 
ujamemo v fotografski objek-
tiv.
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FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO  

vabi na tri dnevni izlet v izvedbi agencije UI TURIZEM 
 

 
 

Madžarsko morje ali Blatno jezero leži le streljaj od naših krajev. S svojo panonsko 
pokrajino, turističnimi centri, domačim vinom, slikovitimi vasmi in mesti privablja obisko-
valce od blizu in daleč. Budimpešta je evropska prestolnica, ki ne pusti ravnodušnega 
prav nikogar. Tu so svoj pečat pustili arhitekti, umetniki, gospodarji iz vseh koncev Evro-
pe. Mesto ob reki Donavi, Budim in Pešta, ki sta večna zaljubljenca. 
 

PRIJAVE IN PODROBNEJŠ E INFORMACIJE: 031 201 611 (Brigita) 

OB BLATNO JEZERO 
IN BUDIMPEŠTO 

 

     HEVIZ – VINŠKA KLET – BLATNO JEZERO – BUDIMPEŠ TA – PUŠZTA 
 

3 dni, avtobus, 22.-24. september 2017 

lastniKi Zemljišč morajo Dovoliti čebelarjem, 
Da Poberejo svoje roje čebel

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih 
družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En 
del ostane v panju, drugi del pa ga zapusti. Pri-
bližno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži 

stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele ostanejo 
v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada matica, 
se opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven začetek nove če-
belje družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj pri-
nese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina za svoj razvoj. 

Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelovanja medu 
in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno. Rojilno 
razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje 
družine, ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridela-
jo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta kasne-
jša, sta za določeno čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav 
tako nam roji niso potrebni za povečanje števila družin, saj te lahko 
povečamo umetno – z narejenci ali ometenci. 

Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov prizadeva, da 
mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v panj 
se lahko izognemo marsikateremu roju. To je še posebej pomem-
bno, če čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki so 
daleč od našega kraja bivanja. 

Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamudimo optimalni čas za pre-
prečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje 
rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, iznajdlji-
vost, spretnost in mirna roka. 

Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na 
robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z 

vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršil-
niku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele takoj razletele. Povsem 
mirno, da čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogrebal-
nikom navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli ne prestrežemo 
vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji. 
Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo na mestu, da se večini, 
med katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na 
koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj odnese-
mo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umirijo. 

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj  čebeljih družin, ker jim last-
niki zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja čebel. Lastniki zem-
ljišč morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel. To 
je opredeljeno v zakonodaji, in sicer v Stvarnopravnem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002 ), kjer je v 84 . členu, ki 
govori o zasledovanju živali, napisano: 

(1) Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji ne-
premičnini. 

(2) Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na ne-
premičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku. 

Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš vrt prileti roj, po-
kličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj  in mu dovolite, da si  
ga pobere. V kolikor  ne poznate nobenega čebelarja v svoji okolici, 
vam v nadaljevanju podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo roj na 
vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbeli. 

Kontakte čebelarjev najdete na: https://www.mojaobcina.si/
vransko/novice/gospodarstvo/kmetijstvo/lastniki-zemljisc-mora-
jo-dovoliti-cebelarjem-da-poberejo-svoje-roje-cebel.html
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Kamp Podgrad Vransko 

Še malo, pa bomo lahko sprejeli prve goste v novem družinskem kampu na Vranskem, natančneje na delu 
posestva Podgrad v Malih Praprečah. Točnega datuma odprtja še ne moremo sporočiti, ker nas čaka še nekaj 
dela in tehnični pregled kampa. 

V kampu bo na voljo dvanajst sodobno opremljenih prostorov za avtodome in čistilni otok za avtodome, 
urejene kopalnice, pralnica perila in pomivalnica posode, možnost kampiranja s šotorom, v bodoče pa bomo 
postavili tudi nekaj majhnih lesenih hišk. Imamo pokrit prostor za druženje, ob ribniku pa še prostor za piknike. 
Za motoriste bodo na voljo tudi pokriti in varovani parkirni prostori. In seveda veliko dobre volje in prijazno 
osebje.  

Kamp bo sočasno tudi postajališče za avtodome (PZA), kjer se bodo uporabniki avtodomov lahko samo ustavili 
in oskrbeli avtodom za nadaljnje potovanje. 

Goste bomo sprejemali 24 ur na dan. Kamp bo odprt celo leto, kajti zaprti prostori bodo ogrevani tudi pozimi.  

Ker nimamo gostinske ponudbe, računamo na sodelovanje z lokalnimi gostinci in seveda s sokrajani, da 
omogočimo turistom čim bolj prijetno bivanje v našem lepem kraju in okolici.  

Naj se še zahvalimo sokrajanom in predvsem sosedom za potrpljenje in opravičimo za vse morebitne 
nevšečnosti, ki smo jih povzročili med gradnjo.  

 

Družina Zorko 



31ne spreglejte

IME jE POMEMBEN DEL OTROKOVE IDENTITETE
Nomen est omen ali ime je znamenje, se 
glasi latinski rek. Osebno ime je osebna 
pravica, ki jo sestavljata ime in priimek, 
nas določa oziroma razlikuje od drugih 
ljudi. Nekateri starši se prav trudijo, da 
bi bilo otrokovo ime čim bolj izvirno. 
Izhajajoč iz podatkov Statističnega urada 
RS je vse več modernih imen, ki so se 
pojavila prvič po letu 1991, npr. Tian, 
Eman, Nej za dečke ter npr. Kiara, Tanaja 
in Ronja za deklice, vse pogostejša so 
tudi dvojna imena. Še vedno pa je pri 
nas najpogostejše moško ime Franc in 
najpogostejše žensko ime Marija. Če vas 
zanima, kako pogosto je vaše ime ali ime 
vašega otroka, si oglejte spletne strani 
prej navedenega urada na povezavi: 
http://www.stat.si/ImenaRojstva. 
Dejstvo je, da izbira otrokovega 
imena ni lahka naloga staršev, saj ga 
bo (najverjetneje) nosil vse življenje. 
Zagotovo pa do polnoletnosti, ko ga bo 
lahko spremenil brez soglasja staršev na 
upravni enoti za relativno nizke stroške. 
Za prvo odločbo o spremembi osebnega 
imena je treba plačati upravno takso 
54,90 evra, za vsako naslednjo pa 109,30 
evra. Dolžina osebnega imena ne vpliva 
na višino upravne takse. 
V Zakonu o osebnem imenu je določeno, 
da sta za pravni promet izbrana priimek 
in ime lahko sestavljena vsak iz največ 
dveh besed oziroma nedeljivih celot. 
Dolžine osebnega imena zakon ne 
omejuje, pač pa določa, da je osebno ime 
sestavljeno iz besed, zato osebno ime 
ne more biti sestavljeno iz le ene črke ali 
številke. Nabor črk in znakov je določen z 
zakonom, ki ureja matični register. 
Na upravni enoti, ki je pristojna za 
spremembo osebnega imena, na podlagi 

vloge stranke odločamo, ali je izbrano 
ime primerno ali ne. Ravnamo v skladu z 
zgoraj navedenim zakonom, kjer je tudi 
zapisano, da se sme pravica do svobodne 
izbire osebnega imena omejiti le, če je 
to nujno za zavarovanje javne varnosti, 
morale, pravic in svoboščin drugih ljudi. 
Prav tako zakon določa, da osebno ime 
državljanu zagotavlja identiteto, varstvo 
njegove osebnosti in dostojanstva. Gre 
za pravilo, ki omogoča precej subjektivno 
oceno (npr. ne moreš biti Pes Fido ali 
Banka Slovenija). Na Upravni enoti 
Žalec smo v letu 2016 izdali 9 odločb o 
spremembi imena otroka, v letu 2017 pa 
8. Negativnih odločb nismo izdali, kar 
pomeni, da nismo prejeli »posebnih« 
zahtev za spremembo imena. Največkrat 
prihaja do sprememb imena otrok zaradi 
usklajevanja priimka s priimki staršev. 
Osebno ime otroka 
 Mladoletni osebi se osebno ime spremeni 
na zahtevo staršev ali posvojitelja. Če je 
otrok že dopolnil devet let, mora tudi sam 
podati izjavo, da se strinja s spremembo 
osebnega imena. Za spremembo 
otrokovega osebnega imena mora biti 
dano soglasje obeh staršev. Če živita 
ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri 
katerem otrok živi. Če se starša ne moreta 
sporazumeti glede spremembe osebnega 
imena otroku, potem jima sporazumno 
odločitev pomaga doseči center za 
socialno delo. Če se starša tudi ob njegovi 
pomoči ne sporazumeta o otrokovem 
novem osebnem imenu, o utemeljenosti 
zahtevka odloča sodišče v nepravdnem 
postopku na predlog enega ali obeh 
staršev. Odločba sodišča o utemeljenosti 
zahtevka mora biti priložena zahtevi za 
spremembo osebnega imena mladoletni 
osebi. 

Sprememba osebnega imena ob 
priznanju očetovstva
 Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, 
za katerega se podaja priznanje, z izjavo 
na zapisnik spremeni osebno ime. Če je 
otrok že dopolnil devet let, je potrebno 
tudi njegovo soglasje. Sprememba 
osebnega imena velja od dneva podaje 
izjave. Sprememba osebnega imena je ob 
priznanju očetovstva takse prosta. 
Sprememba osebnega imena ob 
posvojitvi
Posvojencu, ki že ima določeno osebno 
ime, lahko posvojitelji ob posvojitvi 
izberejo novo osebno ime, pri čemer 
mu lahko priimek spremenijo ne glede 
na starost, medtem ko mu imena med 
četrtim in devetim letom starosti ni 
dovoljeno spreminjati. Novo osebno ime 
mora biti vpisano v odločbo o posvojitvi 
s strani pristojne institucije. Kot je že 
omenjeno, če je otrok že dopolnil devet 
let, je potrebno tudi njegovo soglasje. 
Sprememba osebnega imena velja 
od dneva pravnomočnosti odločbe o 
posvojitvi in je takse prosta.
Za dodatne informacije smo vam na voljo 
na Krajevnem uradu Vransko,  ki je odprt 
vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 
15.00 ure, na telefonski številki 03 703 28 20. 
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

teK in Domači Kraj
Sem Vranšan, čeprav nisem nikoli čisto zares živel tu. Ampak 
se tu vseeno počutim zelo domače. Na Vransko me vežejo 
moji predniki in spomini na otroštvo, ko sem preživljal tiste 
čudovite dragocene počitniške dni pri stari mami in v družbi 
bratrancev. 

Enako lahko tudi vsak od vas reče, da je tekač. Ja, res, četu-
di že dolgo ne tečete. Se spomnite svojega otroštva? Takrat 
ste zagotovo tekli, če ste le imeli to srečo, da ste lahko. Tudi 
vaši predniki so tekli. Morda niso tekli vaši starši, vsaj takrat, 
ko so že imeli vas, ne. Zelo veliko pa so tekli vaši-naši dalj-
ni predniki. Naša telesa so se evolucijsko razvila tudi v sim-
biozi z gibanjem. Naravno vsakodnevno gibanje je zdravo 
na podoben način, kot je zdrava naravna hrana. Toliko bolj 
zdrava je, če jo pridelamo na svojem vrtu ali naberemo v goz-
du. Kajti ta hrana ni le to, kar z njo damo v usta, ampak tudi, 
kako smo do nje prišli. 

Tek je človeku zelo pisan na kožo. Žal pa ima večina ljudi na-
pačno predstavo o teku. Menijo, da je tek mučenje. To pa 

zato, ker so z odraščanjem vedno manj tekli igrivo in vedno 
bolj tekmovalno. Tekmovati v teku je res mučno, ker nas iz-
jemno obremeni. Ko pa tečemo igrivo, na potovalni način in 
z vmesnimi odseki hoje, potem je tek nekaj, kar nas ne izčr-
pa, ampak izpolnjuje.  

Na Vranskem bomo imeli v petek, 1. septembra 2017, ob 
17. uri triurno tekaško delavnico, na kateri vas želim naučiti 
uživati v teku. Učili se bomo lahkotne in elastične tehnike 
teka, primerne izbire tekaške obutve, načrtovanja treninga, 
prepoznavanja vzrokov tekaških poškodb. Spoznali bomo, 
zakaj je tek koristen za našo hrbtenico, kolena, možgane. 
Nazadnje pa bomo v teku prepoznali starega prijatelja. Zelo 
bom vesel, če pridete. Opogumite se! Čeprav v resnici ne po-
trebujete poguma za tek. Kajti dober tek je človeku prijazen. 

Ko se sprehajam po Vranskem, čutim, kot da stopam po 
stopinjah svojih prednikov. Enako se počutim, ko tečem. 
Počutim se domače.

Urban Praprotnik
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Prometna UreDitev v trGU vransKo bo sPremenjena
Zaradi številnih pritožb in predlogov občanov glede obstoječe ureditve prometa in mirujočega prometa v trgu Vransko je 
Občina Vransko analizirala pritožbe, pobude in potrebe in pri tem skupaj s cestnim inšpektorjem ugotovila, da je potrebno 
za tekoče in varno odvijanje prometa in predvsem za zagotovitev varnosti pešcev, kot najbolj ranljivih udeležencev v pro-
metu, spremeniti prometno ureditev. 
Na podlagi ugotovitev je podjetje ANDREJC nizke gradnje, urejanje okolja, d. o. o., iz Šoštanja izdelalo elaborat nove pro-
metne ureditve. Vzdrževalec občinskih cest Energetika Projekt, d. o. o., mora novo prometno signalizacijo in talne označbe 
izvesti v 30 dneh.

oratorij vransKo 2017 - 
DotiK nebes

Šola bo kmalu zaprla vrata. Juhuhu 
in počitnice bodo tu!  Vendar se ne 

boj, da v počitniških mesecih ne boš 
mogel srečati svojih najboljših sošolcev ali prijateljev. Srečali 
se boste na letošnjem poletnem oratoriju, ki bo potekal od 
24. 7. do 30. 7. med 9. in 15.30 uro v prostorih OŠ Vransko. 

  
Kot vsako leto bodo tudi letos to dnevi igre, petja, veselja, 

druženja in seveda spoznavanja česa novega. Letošnja tema 
je Mati Marija. O njej zagotovo veš že veliko, vendar ne še 

vsega.  Zato pridi! Če te ne bo, te bomo pogrešali.
Desno najdete prijavnico.

ŽUPNIJA VRANSKO 
24.7. do 30.7. 2017 

med 9. in 15.30 uro 

 

 
 

ORATORIJ 

»DOTIK NEBES« 
Oratorij bo potekal kot vsako leto v prostorih OŠ Vransko. 
Začnemo v ponedeljek, 24. 7. 2017, ob 9. uri pred vhodom v 
jedilnico. Vljudno prosimo, da pridejo otroci oblečeni in obuti v 
športna oblačila. S sabo naj imajo tudi pokrivalo in sončna očala ter 
plastenko z vodo (odvisno od vremena). 
 
Prispevek za prvega otroka znaša 25 evrov, za drugega, tretjega iz 
družine pa 20 evrov. Prosimo, da prijavnico s prispevkom vred 
oddate v kuverti gospodu župniku po vsaki sveti maši ali jo 
prinesete v župnišče do nedelje, 16. julija 2017.  
Prijavnico lahko pošljete tudi preko e-pošte: katkapec@yahoo.com. 
Kontaktna oseba: 031 227 694 (Katja P.-H.) 
 
odreži ….……………………………………………odreži 

PRIJAVNICA –Podatki o udeležencu oratorija 
Ime in priimek otroka: 

_______________________________________________________ 

V šolskem letu 2017/2018 bo obiskoval/a _________ razred OŠ. 

Telefon staršev: ___________________________________ 

Alergije in bolezni otroka, zdravila, ki jih mora jemati, druge 

opombe: 

_______________________________________________________ 

Številka načrta:

Datum: Podpis:

Številka lista:

Ime in priimek: Identif. štev.:

Številka projekta:

Opis spremembe:

projekta:
Odg. vodja

Izdelal:

projektant:
Odg.

Merilo:

Spremembe:

faza/objekt:

Datum:Oznaka risbe:

Nosilec podatkov:

Vrsta projekta:

Lokacija:

Vrsta načrta:

Vsebina risbe:

list 02

Cesta:

Objekt:
projektant načrta:

investitor:

043-2017

naročnik:

Vransko - center

Iztok Černoša u.d.i.g.

Iztok Černoša u.d.i.g.
G - 3454
G - 3454

10 Elaborat

043-2017-EPU

Elab
maj 2017

1:500

PROMETNA SITUACIJA - UREDITEV
PARKIRIŠČ

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305 Vransko

Matic Zrimšek

LC 490 250
ANDREJC d.o.o.
Topolšica 199b
3325 Šoštanj

UREDITEV PARKIRNIH MEST OB
LC490250

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305 Vransko

ŽUPNIJA VRANSKO 
24.7. do 30.7. 2017 

med 9. in 15.30 uro 

 

 
 

ORATORIJ 

»DOTIK NEBES« 
Oratorij bo potekal kot vsako leto v prostorih OŠ Vransko. 
Začnemo v ponedeljek, 24. 7. 2017, ob 9. uri pred vhodom v 
jedilnico. Vljudno prosimo, da pridejo otroci oblečeni in obuti v 
športna oblačila. S sabo naj imajo tudi pokrivalo in sončna očala ter 
plastenko z vodo (odvisno od vremena). 
 
Prispevek za prvega otroka znaša 25 evrov, za drugega, tretjega iz 
družine pa 20 evrov. Prosimo, da prijavnico s prispevkom vred 
oddate v kuverti gospodu župniku po vsaki sveti maši ali jo 
prinesete v župnišče do nedelje, 16. julija 2017.  
Prijavnico lahko pošljete tudi preko e-pošte: katkapec@yahoo.com. 
Kontaktna oseba: 031 227 694 (Katja P.-H.) 
 
odreži ….……………………………………………odreži 

PRIJAVNICA –Podatki o udeležencu oratorija 
Ime in priimek otroka: 

_______________________________________________________ 

V šolskem letu 2017/2018 bo obiskoval/a _________ razred OŠ. 

Telefon staršev: ___________________________________ 

Alergije in bolezni otroka, zdravila, ki jih mora jemati, druge 

opombe: 

_______________________________________________________ 

mesečno Poročilo GasilsKe ZveZe žalec 
v obDobjU meD 15. majem in 15. jUnijem 2017

V sredo, 17. maja 2017, so se gasilci Gasilske zveze Žalec, točneje vete-
rani in članice iz PGD Braslovče, Gotovlje, Ponikva pri Žalcu, Letuš in 
Žalec predstavili na prireditvi ob slovenskem Tednu vseživljenjske-
ga učenja -  Paradi učenja na Podeželski tržnici v Žalcu. 

V soboto, 3. junija 2017, je minilo 30 let od pobratenja Gasilske zveze 
Žalec z Gasilsko zvezo Križevci iz sosednje Hrvaške. Priložnostno 
in hkrati s praznovanjem njihove 70. obletnice se je delegacija GZ 
Žalec udeležila slovesnosti, ki je bila 3. junija 2017 v Križevcih na Hr-
vaškem. Predsednik GZ Žalec Edvard Kugler je podpisal obnovljeno 
listino o pobratenju, predstavniki obeh gasilskih zvez pa so izrazili 
veliko zadovoljstvo ob pregledu dosedanjega sodelovanja, ki si ga 
obe strani želita v prihodnosti še poglobiti. Listino bodo predstavni-
ki obeh gasilskih zvez ponovno podpisali septembra, ko bo svoj 
praznik Dan gasilcev GZ Žalec praznovala naša gasilska zveza. 

Osmega junija praznujemo mednarodni dan gasilcev. Pojasnila, za-
kaj je določen za to ravno ta dan, se razlikujejo. Eno od njih trdi, 
da je bilo v Nemčiji na ta dan ustanovljeno prvo prostovoljno gasil-

sko društvo. Prav je, da imamo gasilci svoj praznik, saj si ga glede 
na opravljanje težke, a izjemno humane dejavnosti zagotovo tudi 
zaslužimo. 

Dan gasilcev Gasilske zveze Žalec bomo letos praznovali 9. septem-
bra 2017 v Parižljah, prireditev bo potekala hkrati z 90. obletnico 
PGD Parižlje-Topovlje. 

Nekaj statistike: V času poročila smo gasilci GZ Žalec opravili deset 
intervencij, ki so skupno trajale 24 ur in 30 minut. Najdaljša inter-
vencija je trajala 12 ur in 40 minut, najkrajša pa samo 30 minut. 

Statistika občinskih poveljstev GZ Žalec: 

V GPO Žalec, Polzela in Braslovče so imeli po tri dogodke, kjer je bila 
potrebna pomoč gasilcev, GPO Tabor je opravil eno intervencijo, 
medtem ko v GPO Vransko ni bilo intervencij.

Poročilo je pripravil: 
Tadej Zupan,

 predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

Več o tem na spletni povezavi 
https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obcinske/promet/prometna-ureditev-v-trgu-vransko-bo-spremenjena.html
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obvestilo o obveZnem ZatiranjU amerišKeGa šKržatKa ZaraDi 
PrePrečevanja širjenja Zlate trsne rUmenice

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v priloženem dopisu in letaku obvešča o obveznem zatiranju ameriškega 
škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.
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PosKrbimo Za svoje mačKe
Problematika zavrženih živali, predvsem zaradi neodgo-
vornih lastnikov, je v celotni Sloveniji iz leta v leto vse več-
ja. Zaradi društev za pomoč živalim in posameznikov, ki se 
problematike še kako dobro zavedajo, je stanje vsaj malen-
kost pod nadzorom.
Opažamo, da kljub dejstvu, da živimo na deželi, nekatere 
občane pogosto motijo prostoživeče oz. nikogaršnje mačke 
in zavrženi mačji mladiči. Jasno je, da bo zlasti v poletnih 
mesecih število mačjih mladičev samo še naraščalo in občina 
Vransko ni nobena izjema. 
Zavedati pa se moramo, da je vsaka prostoživeča/nikogar-
šnja mačka potomka lastniške mačke.
Zato je v primeru, da se vam zdijo mačke moteče, smisel-
no opozarjati predvsem lastnike mačk, da poskrbijo za ste-
rilizacijo oz. kastracijo svoje mačke, kar so po zakonu tudi 
dolžni.
Zakon o zaščiti živali (11. člen) namreč veleva, da mora vsak 
lastnik mačke PREPREČITI rojstvo neželenih mladičev. Manj 
kot je steriliziranih oz. kastriranih lastniških mačk, več bo 
nezaželenih mladičev.
Prostovoljci Društva za pomoč mačkam - Mačja Vila smo 
v obdobju od  januarja 2015 do januarja 2017 na območju 
občine Vransko poskrbeli za 28 sterilizacij oz. kastracij pro-
stoživečih oz. nikogaršnjih mačk in 18 mačk oddali v nove 
domove. To pomeni, da smo posledično zmanjšali število 
nezaželenih mladičev.
Z rednim hranjenjem mačk pa skrbimo, da se mačke zadržu-
jejo na eni lokaciji in ne iščejo hrane povsod naokoli ali celo v 

smetnjakih. Eno leglo pred sterilizacijo NI potrebno in nima 
nikakršnega učinka na mačko, razen rojstvo novih nezažele-
nih mladičev. S hranjenjem prostoživečih mačk imamo nad-
zor nad lokacijo, hitro opazimo novopridruženo, ki jo po 
možnosti TAKOJ steriliziramo/kastriramo.
Stereotip, da sterilizirane oz. kastrirane mačke ne lovijo 
miši, po mnenju veterinarske stroke NE drži. Torej tudi ste-
rilizirane mačke in kastrirani mački lovijo miši, včasih še bolj. 
Poseg pa prav tako nima nobenih učinkov na njihovo ob-
našanje.
S sterilizacijo in kastracijo ter z rednim hranjenjem mačk 
preprečimo razmnoževanje, množično iskanje hrane ter 
bolezni. 
Zato še enkrat prosimo vse občane, ki imajo eno, dve ali več 
mačk, da se vedejo odgovorno in poskrbijo za sterilizacijo in 
kastracijo svojih mačk. V Društvu za pomoč mačkam - mač-
ja vila Vam lahko ponudimo društveni popust pri ceni ste-
rilizacije in kastracije, ki je bistveno nižja od običajnih cen. 
Poseg sterilizacije oz. kastracije se opravi v nekaj minutah, 
mačko dobite še isti dan domov. Po sterilizaciji oz. kastraciji 
so mačke bolj umirjene, se ne pretepajo in se večino časa 
zadržujejo doma. Za prevoz mačke lahko poskrbimo tudi 
mi. Vse je zelo enostavno, a za nekatere še vedno tako ne-
mogoče.

Z lepimi pozdravi Društvo za pomoč mačkam - Mačja Vila, 
Gotovlje 105/e, 3310 Žalec

Kontakt: 070/85-11-66
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIZATOR
  1. 7. 2017 
od 13.00

in
2. 7. 2017
od 9.00

ZAjČEVI DNEVI Zajčeva koča

Društvo žena in deklet OT 
(031 762 324),

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

1. 7. 2017
16.00 KOŠNjA TRAVE PRI ŠNEP Šnepov travnik

pri Zajčevi koči

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429),

Lovska družina Tabor
(041 335 274)

9. 7. 2017 
18.00

TERAPEVTSKO SLIKANjE
OB POLNI LUNI

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

29. 7. 2017
8.00-13.00

SEjEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

7. 8. 2017 
18.00

TERAPEVTSKO SLIKANjE
OB POLNI LUNI

Dom krajanov Tabor,
prostori turističnega društva

Ina Gržina
(040 206 991)

26. 8. 2017
8.00-13.00

SEjEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

POSLOVILI SO SE
Junija so se od nas poslovile:  

Ana Nuša Kolar (1926-2017)
Ljudmila - Milica Pikelj, roj. Kos (1950-2017)

Marija - Mari Granda (1946-2017)

napovednik dogodkov - jUlij in avGUst 2017

DATUM PRIREDITEV KRAj ORGANIZATOR

1. 7. 2017
8.00 NABIRANjE ZELIŠČ NA MENINI odhod z avtobusne postaje 

Vransko

Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje 
Vransko

(041 760 904, 041 919 829)

1. 7. 2017
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno 
dediščino

ŽIGA BRANK, violina
MILAN HUDNIK, violončelo

cerkev sv. Martina v Šmartnem/
Podvrhu

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

1. 7. 2017
20.00

VRANSKO SUMMER NIGHT
Dogodek z dušo in srcem. pri Energetiki Vransko Klub mladih Vransko

(040 339 977)

2. 7. 2017 
11.00-14.00 LISjAKOVA TRŽNICA Gostilna Pri mamici, Ločica pri 

Vranskem 
Hiša Lisjak

(051 365 040)

13. 7. 2017 
7.00-10.00 KRVODAjALSKA AKCIjA Kulturni dom Vransko OZ RK ŽALEC, OO RK Vransko

22. 7. 2017
11.00 PIKNIK UPOKOjENCEV Gasilski dom Vransko Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

24.-30. 7. 2017
9.00-15.30

ORATORIj 2017 
»Dotik nebes« OŠ Vransko-Tabor Župnija Vransko

(031 227 694)

29. 7. 2017 
17.00

VIII. TRADICIONALNO TEKMOVANjE 
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI 

BRIZGALNAMI
pri Športni dvorani Vransko PGD Vransko

6. 8. 2017 
11.00-14.00 LISjAKOVA TRŽNICA Gostilna Pri mamici, Ločica pri 

Vranskem 
Hiša Lisjak

(051 365 040)
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16. SEPTEMBER 2017  
OB 9.00 

 ZBIRNO MESTO PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU VRANSKO 

Prijave in informacije: ZKTŠ VRANSKO (www.zkts-vransko.si) 
Telefon: 041 238 749, 03 703 12 10 

E-pošta: zkts.vransko@gmail.com 

*  VRTEC VRANSKO - 300 m 
*  OŠ VRANSKO-TABOR  - 300 in 600 m 
*  5 km  
*  10 km 


