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številka 139
Vransko, 30. 11. 2017

Fotografija na naslovnici: Tone Tavčer

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, Župnija Vransko, OI JSKD Žalec, 
GŠ "Risto Savin" Žalec, KD Vransko, Studio Di.Foto.Graf, 
Tone Tavčer, Marjan in Tomaž Remic

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 22. 12. 2017.

Prispevke zbiramo do 12. 12. 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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V oktobru, natančneje 12. oktobra, je bilo prvo druženje 
študijsko bralnega kluba v novi sezoni. Letošnja družen-
ja smo poimenovali HUMOR JE RESNA STVAR. Branje in 
pogovor bova tudi letos usmerjali Irena Štusej iz Medobčin-
ske splošne knjižnice Žalec in Biserka Neuholt Hlastec iz UPI 
Ljudske univerze Žalec.

Humor je izjemna veščina komunikacije. Tudi v najresnejših 
situacijah lahko dobro vpliva na naše počutje. Koliko plasti 

sploh lahko odkrijemo, da bi spoznali vso razsežnost humor-
ja, bomo ugotavljali na naših mesečnih srečanjih.
Na tokratnem druženju nismo definirali, kaj humor je, saj je 
po vseh definicijah nekaj, kar nas spravlja v smeh, smeh pa je 
zdrav. Sploh pa ga je težko definirati enkrat za vselej in razu-
meti njegovo delovanje. Poleg standardnih vrst humorja ima 
vsak od nas svoj humor. Skupine, ki jih druži delo, se smejejo 
internim domislicam, po dva in dva lahko imata svoj humor 
… Izrazit je slovenski medijski humor, ki nima meje pri tem, 
koga izpostavijo, da se mu smejemo. Tu je dober razmislek 
tudi o tem, kje je meja med smešnim in žaljivim. Naš Ježek 
je vedno pazil, da s svojimi šalami ne bi koga prizadel. Črn 
humor lahko sproži kakšen dogodek, ki bi lahko bil tragičen 
za ljudi ali živali, je neke vrste sprevržen humor. Smešno je 
zato, ker se na primer nekaj zgodi nekomu, od kogar tega ne 
pričakuješ.
Precej se da razpisati o humorju, a pridite raje na naša 
druženja, kjer beseda prikliče besedo, misel izzove misel. 
Dobro in smešno nam bo skupaj. Pridružite se nam lahko 
kadar koli. Preberite nekaj humornega in naslednji mesec 
pridite na naše druženje v prenovljeno UPI Ljudsko univerzo 
Žalec. Vabilo boste našli na spletnih straneh knjižnice.
S smehom na vse poti!

Irena Štusej

HUMOR JE RESNA STVAR – ŠTUDIJSKO BRALNO DRUŽENJE

Mineva tri leta od tragične nesreče, v 
kateri sta na nizko postavljenem mos-
tu čez potok Bolska na Vranskem živ-
ljenje izgubila 30-letnik in 17-letnica. 
Končno se je pred dnevi pričela grad-
nja novega mostu, gotov pa naj bi bil 
v šestdesetih dneh. Če bo vreme za 
gradnjo ugodno, utegne biti končan 
že prej. 
Nov most, ki ga gradi Gradbeno pod-
jetje Žalec in bo končno olajšal vozni-
kom prihod k Centru varne vožnje 
Vransko, bo zgrajen točno tam, kjer je 
bilo sprva pred desetimi leti  odloče-
no, da most ne sme stati. 
Vrednost celotne naložbe je 410 tisoč 
evrov, 170 tisoč je občina dobila iz 
naslova odprave naravnih nesreč.                                                                                    

T. Tavčer

KONČNO NOV MOST

»Daj no, le plesat me pelji!« je v soboto, 21. 10. 2017, reklo 
159 folklornikov, članov osmih najboljših slovenskih odraslih 
folklornih skupin letošnjega leta. Ob 19.30 uri se je namreč 
v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu pričel drugi del letoš-
njega državnega srečanja z naslovom »Le plesat me pelji«, ki 
sta ga pripravila Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 
in njegova območna izpostava Žalec. Z uvodnim nagovorom 
sta ga odprla podžupan občine Žalec g. Ivan Jelen ter direk-
tor JSKD mag. Marko Repnik. 
Razprodana dvorana je dala slutiti, da bodo obiskovalci 
priča veličastni prireditvi. In po mnenju strokovne komisije, 

v sestavi Klavdije Žabot, Leonide Novak in Katarine Šetinc, 
je bilo res tako. Med osmimi nastopajočimi skupinami, ki 
so prestale tristopenjski sistem selekcij in ki sta jih državna 
strokovna spremljevalca dr. Urša Šivic in Mirko Ramovš iz-
brala za državni nastop, so kar štiri prejele posebna priznan-
ja, in sicer zlate plakete s pohvalo. Za plesno izvedbo je zlato 
priznanje s pohvalo prejela Akademska folklorna skupina 
France Marolt iz Ljubljane, za najboljšo kostumsko podo-
bo Folklorna skupina Gartrož iz Nove Gorice, za najboljšo 
glasbeno izvedbo Folklorna skupina Leščeček iz Kulturnega 
društva Slavko Osterc Veržej. Tako publiko kot tudi žirijo pa 

DRŽAVNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 2017 
"LE PLESAT ME PELJI, 2. DEL"
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SAVINJČANI ZBRALI 6373 KG NEVARNIH ODPADKOV, NA VRANSKEM 217 KG
Simbio, d. o. o., Družba za ravnanje z odpadki Celje je letos 
septembra in oktobra pripravila v 12 občinah na Celjskem 
letošnjo drugo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospo-
dinjstev. Skupaj se je zbralo 15.675 kg, v občinah Spodnje 
Savinjske doline pa 6373 kg. 
Nevarni odpadki, ki so se zbirali v času akcije, so bili: baterije, 
zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri), čistila 
in kozmetika (pršila, ličila), ostanki lakov, barv, lepil, topil, 
odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob), 
akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarma-
cevtski pripravki), neonske cevi, tonerji in odpadna električ-
na in elektronska oprema. 
Največ je bilo zbranih premazov, lepil in smol (3190 kg), sle-
dijo  odpadna motorna olja (2902 kg), zavržena električna 
in elektronska oprema ( 2246 kg),  jedilno olje in maščobe  
(2110 kg) itd. 
V občinah Spodnje Savinjske doline je 695 občanov sku-
paj zbralo 6373 kg nevarnih odpadkov, od tega v občini  
Braslovče (101 občan) 1501 kg, v občini Prebold (64) 733 kg, 

Polzela (62)  723 kg, v Taboru (28) 246, na Vranskem (19) 217 
in v občini Žalec (431) 2953 kg nevarnih odpadkov. 

T. Tavčer

je z najbolj prepričljivo uprizoritvijo v celoti prepričala Folk-
lorna skupina Klas Horjul. 
Takšna prireditev je priložnost tudi za podelitev posebnih 
nagrad sklada. Tako so podelili Maroltovo listino, priznanje 
JSKD za posebej zaslužne na področju folklorne dejavnosti. 
Letošnji prejemnik je g. Bogomir Brložnik, ki je listino prejel 
za pomemben prispevek pri ohranjanju folklorne dejavnosti  
v  širšem lokalnem okolju. 
Zlate plakete pa so prejele še preostale štiri nastopajoče 
skupine: Folklorna skupina Marko Beltinci, vodilna skupina 
Folklornega društva Preddvor, Akademska folklorna skupi-
na Študent Maribor in Folklorna skupina Tine Rožanc Ljublja-
na. Ob koncu so se jim v revijalnem delu na odru pridružili še 
Folklorna skupina Podkev iz Miklavža pri Ormožu ter plesni 
par Nina Žvanut in Sašo Žepuhar z zmagovalno koreografi-
jo lanskoletnega Tekmovanja parov. Ti so dali le še češnjo 
na vrh prekrasne torte, ki nikogar v dvorani ni pustila rav-
nodušnega. S tem so folklorniki pokazali velik napredek od 
lanskega srečanja in dokazali, da se v folklorni dejavnosti 

pojavljajo novi, sveži pristopi k odrskim postavitvam. Lahko 
se le veselimo naslednjega srečanja, ki bo prihodnje leto, še 
zadnjič v Žalcu. 

SLOVENSKA EVROPSKA PEŠPOT E6 OD PRELAZA RADELJ DO STRUNJANA
Nekega popoldneva je na Tešovi, kjer se skoraj vsako ne-
deljo dobimo na naši domačiji, pogovor nanesel na Evrops-
ko pešpot E6. Njene markacije srečujemo od Črete do Lipe 
in padla je ideja, da bi slovenski del te poti tudi prehodili. Z 
bratom sva takoj stopila v akcijo. 
Naročila sva si popotni vodnik Ciglarjeva pot in Dnevnik ev-
ropske pešpoti E6, brskala sva po spletu, iskala zemljevide in 
natančne lokacije, kjer se nahajajo žigi. 
Določila sva začetni datum pohoda ter napolnila nahrbtnika. 
Kmalu sva ugotovila, da sta nahrbtnika pretežka in sva opre-
mo malo zreducirala. 
Prvi dan: Mejni prehod Radelj–Slovenj Gradec 
Urban Remic nas je z avtomobilom pripeljal do mejnega pre-
hoda Radelj. Prvi dan se nama je pridružila Tajda Remic, da 
bi naju bodrila, da bova zmogla. Po petnajstih minutah hoje 
po asfaltni cesti se pot nadaljuje levo v gozd in se po gozdni 
cesti spušča pot do domačije Žohar v Št. Janžu nad Radljami, 

kjer dobimo prvi žig. Pot se nadaljuje do Radelj ob Dravi. Tam 
si v okrepčevalnici Tadin privoščimo kratek počitek in v knji-
žico odtisnemo drugi žig. Nadaljujemo pot proti Vuhredu, 
kjer se vzpnemo na vrh Sveti Anton na Pohorju in do Par-
tizanskega doma na Kopah. Pred prihodom do Partizan-
skega doma smo se veselili, kako se nam bo prilegla hladna 
osvežilna pijača, saj je bilo zelo vroče. Ko smo prišli do doma, 
smo ugotovili, da je dom zaprt in smo se morali zadovoljiti s 
pijačo iz nahrbtnika. Dodali smo žig in se spuščali preko zelo 
urejenih kmetij do letališča Slovenj Gradec, da bi dobili žig. 
Ugotovili smo, da je letališče zaprto in žiga ni. Za nami je bilo 
37 km. Odločili smo se, da je za prvi dan dovolj. 
Drugi dan: Slovenj Gradec–Mozirje 
Za moralno podporo se nama je pridružil Slavko Rotar. Pot 
smo nadaljevali mimo čistilne naprave do gradu Vodriž, kjer 
smo si privoščili kratek oddih. Nadaljevali smo do kraja Raz-
bor, kjer se vidi Termoelektrarna Šoštanj. V gostišču Pečolar 
je žig in po kratkem odmoru smo se podali do Andrejeve-
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ga doma na Slemenu, kjer smo dobili še en žig. V Žlebniku 
v okrepčevalnici Grebenšek, Bele Vode, smo našli nasled-
nji žig. Po kratkem počitku smo se spustili do Mozirja in na 
Bencinskem servisu Mozirje tudi dobili žig. Ker je sonce zelo 
pripekalo, prehodili pa smo že 36 kilometrov, smo za drugi 
dan pot zaključili. 

Tretji dan: Mozirje–Trojane 
Zopet sva imela moralno podporo. Tokrat se nama je pridruži-
la Mateja Remic. Preko Mozirskega gaja smo se vzpeli na Do-
brovlje in do Črete. Žig se nahaja pri kmetiji Punčoh. Po krat-
kem oddihu v Planinskem domu na Čreti smo se odpravili 
proti kmetiji Ručgar in naprej do Sv. Jošta, kjer je v skrinji na 
gospodarskem poslopju žig. Spustili smo se do prelaza Lipa 
in nadaljevali do kmetije Jeseničnik. Od tam smo se spustili 
do Motnika, kjer se v Gostilni pri Flegarju nahaja žig. Pot se 
nadaljuje preko Lebenic do kraja Hribi, kjer smo si precej gri-
zli kolena, zato pa je bil toliko slajši spust do Trojan. Po 37 
kilometrih in peklenski vročini smo imeli za tretji dan dovolj. 
Zvečer je poklical Izidor Rovšnik, ki je že prehodil celotno 
pot E6 in vprašal, kako nam gre.  Omenila sva, da je problem, 
ker na nekaterih odsekih markacije manjkajo od žledoloma 
in novih gozdnih poti. Ker pa je Izidor računalniški genij, si je 
sam izdelal aplikacijo za pametni telefon in poslal nama jo je 
po elektronski pošti. 
Četrti dan: Trojane–Grosuplje 
Tokrat sva bila na poti brez spremstva. Od Trojan sva na-
daljevala do Učaka, kjer je pri kmetiji Baloh žig. Pot poteka 
mimo Golčaja, kjer je lep razgled na Blagovico do Limbarske 
gore. V gostišču Urankar se nahaja žig. Počasi se spustiva 
v Moravče, kjer se v gostišču Jurka nahaja naslednji žig. Iz 

Moravč sva se povzpela do Miklavža, kjer se žig nahaja pri 
kmetiji Kočjančič. Po spustu do Senožetov se nato dviga-
mo do Jevnice in Planinskega doma na Jančah,  kjer je žig. 
Po kratkem oddihu sva se spustila do kraja Trebeljevo do 
domačije Mlakar, kjer sva odtisnila nov žig in pot nadaljevala 
do gostišča Krpan v Grosuplju po žig. Ker sva prehodila 56 
kilometrov, sva imela za tisti dan dovolj. Noge pa so bile tudi 
že malo težke. Po testiranju Izidorjeve aplikacije sva ugoto-
vila, da sva porabila precej manj energije za iskanje markacij. 
Če jih na odsekih ni bilo, sva se orientirala po aplikaciji, ki je 
bila povsem natančna. 
Peti dan: Grosuplje–Nova vas 
Od Grosuplja sva nadaljevala pot do Županove jame, doda-
la žig v dnevnik ter se nato podala proti Turjaku. Tam sva v 
Okrepčevalnici Rozika v dnevnik dodala še en žig. Ker se je 
vreme začelo kisati, sva pohitela preko Malega Osolnika do 
Velikega Osolnika in do Mačkovca, kjer je lesena hišica. Tam 
se nahaja žig in je tudi možno prenočiti. Ker se je vreme iz-
boljšalo, sva pot nadaljevala do Mramorovega mimo Bloške-
ga jezera do Nove vasi. Pri Viktorju Šimčič se nahaja žig. Po 
41 kilometrih sva se odločila, da je za peti dan dovolj. Med 
potjo sva po naključju srečala Janeza in Mojco – Matejino 
sorodnico, ki sta naju zvečer gostoljubno sprejela in nama 
napolnila baterije s hrano in pijačo. 
Šesti dan: Nova vas–Mašun 

Po zajtrku, ki sta ga pripravila Janez in Mojca,  sva bila prijaz-
no opozorjena, da se nahajava v območju medveda, in kar 
malo pogrelo naju je. Izvedela sva, da načeloma medved ni 
napadalen. Ko sva šla preko hriba do Starega trga pri Ložu, 
sva pogledovala okoli in napenjala ušesa, da naju ne bi pre-
senetil kakšen kosmatinec. Po žigu v gostilni Škriban sva pot 
nadaljevala do gradu Snežnik, kjer je žig. Pred nama je bilo 
15 kilometrov zelo zaraščenega gozda do Mašuna, kjer se v 
gostišču nahaja žig. Ko sva hodila po gozdu, je začelo pred 
nama nekaj lomastiti. Rekla sva si, sedaj bova pa videla med-
veda, ampak na srečo nama je pot prekrižal jelen, velik kot 
krava. Ugotovila sva, da sva skozi gozd hodila najhitreje in 
še danes ne veva, zakaj! Po 33 kilometrih je bilo dovolj in sva 
potrebovala počitek. 
Sedmi dan: Mašun–Ilirska Bistrica 
Za moralno podporo sta se nama pridružila Srečko Remic in 
Izidor Rovšnik, ki je  pot že zaključil, ampak manjkal mu je žig 
na Snežniku, saj je bila koča, ko je hodil po E6, zaprta. Vzpe-
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60 LET GLASBENE ŠOLE "RISTO SAVIN" ŽALEC

»Na večkrat izraženo pobu-
do prebivalcev Žalca in oko-
lice, ki se je porodila pred-
vsem zaradi oddaljenosti od 
glasbene šole v Celju, v kate-
ro se je želelo vpisati vedno 
več učencev, možnosti za 
to pa je bilo vedno manj, in 
potrebe po kulturnem dvigu 
mladine, je Občinski ljudski 
odbor na svoji seji 3. 9. 1957 
sprejel odločbo o ustanovit-
vi Nižje glasbene šole v Žalcu. 
Za vršilca dolžnosti upravi-
telja je bil imenovan Drago 
Predan, prvi učitelji pa so 
bili: Jerica Pečarič (klavir), 
Alojz Šutej (pihala in trobila) 
in Marjan Kozmus (harmo-
nika). To so pionirji razvoja 
glasbenega šolstva v Žalcu, 
ki so vsak na svoj način vtisnili v zgodovino glasbene šole neiz-
brisen pečat.« 
To je odlomek zgodovinskega opisa razvoja glasbene šole, 
skrbno opisan v knjigi, ki bo izšla v založbi Glasbene šole 
»Risto Savin« Žalec in bo prvič predstavljena 7. decembra 
2017, ko bo v Dvorani doma II. slovenskega tabora v Žalcu 
slavnostni koncert ob 60-letnici glasbene šole. 
Z ustanovitvijo glasbene šole v Žalcu so bili leta 1957 postav-
ljeni trdni temelji za razvoj glasbenega šolstva v celotni 
Spodnji Savinjski dolini. Hvaležni smo za vse, kar so naši 

predhodniki dobrega storili za našo glasbeno šolo in njen 
razvoj. Ob tem se spominjamo tudi vseh, ki jih danes ni več z 
nami. Gotovo bi bili ponosni na nas in naše delo.   
Današnja generacija zaposlenih je prevzela dediščino glas-
bene šole z veliko mero ustvarjalnega spoštovanja, energije 
in motivacije, s katero nadaljujemo odlično tradicijo in zapi-
sujemo dobro ime šole še višje. Krasi nas izjemen kolektivni 
duh, ki se kaže v medsebojnem sodelovanju in v odprtosti 
do okolja in vseh udeležencev kulturnega dogajanja. Ustvar-
jamo, poustvarjamo, izobražujemo, vzgajamo, sodelujemo 
… Vse z enim samim namenom: da bi naši učenci imeli glas-

li smo se na Mali Snežnik in nato na Veliki Snežnik. Spustili 
smo se do planinskega doma na Sviščakih, kjer smo dobili 
žig in se tudi malo okrepili. S Sviščaka smo pot nadaljevali na 
Kozlek, kjer je nov žig, in se nato spustili do Ilirske Bistrice 
do gostišča Urbančič Simon po žig. Za sedmi dan je bilo 36 
kilometrov dovolj. 
Osmi dan: Ilirska Bistrica–Kubed 
Od Ilirske Bistrice sva šla do kraja Pregarje, kjer se žig nahaja 
v skrinji na škarpi. Pot sva nadaljevala do kraja Dimnice in v 
Gostišču Baša dobila žig. Od tam se je pot začela vzpenjati 
do Slavnika, kjer sva se malo oddahnila, dodala žig v dnevnik 
in se spustila do kraja Podpeč in do gostilne Švab v Hrastov-
ju, kjer imajo žig. Sledil je kratek vzpon  do Kraja Kubed. V 
Gostišču Jakomin sva odtisnila še en žig. Po 45 kilometrih se 
prileže počitek. 
Deveti dan: Kubed–Strunjan 
Od Kubeda sva pot nadaljevala proti Pomjanu in v Okrepčeval-
nici Markežič v Šmarju dobila žig. Od tam naprej sva nadal-
jevala do Gažona, kjer naju je dobila nevihta in sva dve uri 
hodila v dežju po vinogradih. Vreme se je izboljšalo, zato sva 
se preko Strunjanskega križa podala do Strunjana. Kilometer 
pred ciljem so naju presenetili Tajda, Simona in Mateja, da 
bi skupaj zaključili pot v hotelu Terme Krka, kjer sva dodala 
zadnji žig.  Še zadnjih 35 kilometrov je bilo za nama. Skupaj 
smo šli do plaže, kjer sva si najprej ohladila noge, potem pa 

smo se še kopali. Ugotovila sva, da sva imela precej daleč do 
plaže. 
Med potjo sva videla zelo veliko krajev, ki jih med vožnjo z 
avtomobili ne opaziš. Videla sva veliko znamenitosti, prijaz-
nih krajanov, ki so nama med potjo ponudili pijačo in hrano 
in nama tudi povedali kakšno anekdoto o pohodnikih. V kra-
ju Malo Trebeljevo nama je domačin ponudil pijačo in pove-
dal anekdoto  nemškega pohodnika, ki je pri njem povprašal 
po žigu. Ko mu je ponudil cviček, je rekel, da alkohola ne pije. 
V šali je vprašal pohodnika, kaj pa  žganje, pa je rekel, da to 
pa lahko. Ker mu je žganje teknilo, ga je po dveh urah naložil 
v avto in ga peljal v najbližje prenočišče, da si je malo opomo-
gel, saj so mu noge odpovedale. 
Po 355 kilometrih sva naredila več kot pol milijona korakov, 
14 740 metrov vzpona in 14 900 metrov spusta. 
Velikokrat razmišljamo, kam bi šli na izlet in gledamo ra-
zlične destinacije po svetu. Ne zavedamo pa se, da imamo 
na dosegu nog zelo lepe destinacije in neokrnjeno naravo v 
Sloveniji. Tujci, ki prihajajo na izlete v Slovenijo, se tega zave-
dajo, nam pa se zdi samoumevno, da mora biti tako. 
Zahvalila bi se vsem, ki so nama omogočili, da sva to pot lah-
ko izvedla: od prevozov, dostave opreme in podobno. 
Če razmišljate, da bi šli na to pot, sva vama pripravljena po-
magati s kakšnimi nasveti. 

Marjan in Tomaž Remic 
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ŽAREK UPANJA ZA OTROŠKI NASMEH, ZBRANO 7500 EVROV

Rotary klub Žalec je v sodelovanju z OŠ Vransko-Tabor in 
Občino Vransko v četrtek, 23. novembra, v Športni dvorani 
Vransko pripravil tradicionalni dobrodelni koncert, enajsti 
po vrsti, pod naslovom Žarek upanja za otroški nasmeh, na 
katerem so zbirali sredstva za otroke OŠ Vransko-Tabor in 
OŠ Polzela.  

Tokrat so na koncertu nastopili Orkester slovenske policije, 
Modrijani,  Ansambel Robija Zupana, klapa Skala, Isaac Pal-
ma, otroška in mladinska pevska zbora OŠ Vransko-Tabor in  
OŠ Polzela.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Vransko Franc 
Sušnik, predsednica žalskega Rotary kluba Magdalena 

Navodnik, pa se je ob svojem nagovoru zahvalila vsem, ki 
so kakor koli pomagali, da je koncert  tako dobro uspel ter 
da so zbrali skupaj 7500 evrov. Nato je predala dva simbolič-
na čeka, ki sta ju prejeli ravnateljica OŠ Vransko-Tabor Maj-
da Pikl v znesku 5000 evrov in ravnateljica mag. Bernardka 
Sopčič iz OŠ  Polzela za 2500 evrov.

Ob prejemu sta se obe ravnateljici zahvalili za donacijo ter 
poudarili, da bodo denar uporabili za financiranje nadstan-
dardnih programov za socialno šibke otroke na obeh šolah. 

 T. Tavčer

bo radi. Vedno in kjer koli že bodo. Le tako jim bo v veselje, 
tolažbo, zabavo ali pa si bodo z njo celo služili kruh. Dobro 
delo vseh zaposlenih se je v preteklosti odrazilo tudi v potre-
bi po odprtju dislociranih oddelkov na Polzeli, v Preboldu, 
na Vranskem in v Braslovčah. Zgodovina je zapisala tako, da 
v tem šolskem letu praznujemo 60-letnico delovanja naše 
šole, hkrati pa 45-letnico delovanja dislociranega oddelka 
Polzela, 41-letnico delovanja dislociranega oddelka Vransko, 
40-letnico delovanja dislociranega oddelka Prebold in 13-let-
nico delovanja dislociranega oddelka Braslovče. Ponosni 
smo na skladatelja Friderika Širco – Rista Savina, po katerem 
nosi naša šola ime. Prihodnje leto bo minilo 70 let od njegove 
smrti, zato se bomo s posebnim koncertom poklonili tudi tej 
obletnici. 

V neprestanem prizadevanju, da bi svoje delo le še izboljšali, 
učencem pa ponudili vedno boljše možnosti glasbenega izo-
braževanja, smo dejavnosti na naši šoli razširili do te mere, 
da se danes pri nas šola 544 učencev. Največji razcvet v zad-
njih letih doživlja naš novoustanovljeni oddelek plesa, v ok-
viru katerega se šola že več kot 100 plesalcev. 
Z optimizmom zremo v prihodnost. S pomočjo naše delovne 
vneme, ljubezni do glasbe in poučevanja mladih glasbenikov, 
skrbnosti pri delu z našimi učenci, naše pripravljenosti na 
sodelovanje na področju našega celotnega šolskega okoliša 
in ob podpori vseh naših Občin ustanoviteljic ponosno sto-
pamo po poti, ki nas vodi proti praznovanju naše 70-letnice. 

Mag. Gorazd Kozmus, 
ravnatelj Glasbene šole »Risto Savin« Žalec 
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ABONMA 2017/2018

sobota, 2. december 2017, ob 10.00

gledališka predstava za otroke

OTROŠKI ABONMA

Kulturno društvo Jožef Virk Dob

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

UGRABLJENI ZAJČEK

ZA ABONMA IN IZVEN

ZKTŠ

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 
Vransko 134, 3305 Vransko 

 
vabi na  

 

D AN  OD P R T IH  V R AT  
 
 

10.00-16.00 
SCHWENTNERJEVA HIŠA (Vransko 25) 

 
10.00-13.00 

GASILSKA ZBIRKA (Gasilski dom Prekopa) 
 

10.00-13.00 
ETNOLOŠKA ZBIRKA (pri Knežari, Brode 20) 

 
 

 
      
 
                2017         
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Smučanje v Avstriji  
2017/2018 

Datum Kraj Cena odrasli Cena otroci 

16. 12. 2017 TURRACHER 
HÖHE 

50,00 35,00 

6. 1. 2018 NASSFELD/ 
MOKRINE 

47,00 32,00 

10. 2. 2018 KATSCHBERG 50,00 33,00 

17. 3. 2018 TURRACHER 
HÖHE 
 

47,00 32,00 

Cene so v EUR. 
Otroci letnik 2003 – 2011. 
Minimalno število potnikov: 40 

Prijave sprejemamo: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749 ali zkts.vransko@gmail.com 
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V DECEMBRU NAPOVEDUJEMO:
• torek, 5. in 19. decembra 2017, ob 10 uri: bralno druženje z oskrbovanci Našega doma 
• torek, 12. december 2017, ob 18. uri: Pravljična ura z delavnico izdelovanja božično-novoletnih voščilnic 

Vabimo k vpisu v bralni projekt za odrasle SAVINJČANI BEREMO 2017/18, ki se je pričel 20. novembra 2017.

Vabljeni!

Življenje nas preizkuša … in smrt bližnjih je boleča, 
nedojemljiva. Kako živeti dalje? Kako naj razumemo 
žalovanje, da bomo opolnomočeni stali ob strani 
tistim, katerih bližnji niso več med nami? 
Razmišljanja je v drobno knjižico strnila Danica 
Stropnik, mama, ki je pred sedmimi leti v prometni 
nezgodi izgubila sina in danes s predavanji, 
delavnicami in predstavitvijo knjige Dotik sočutja 

iz večnosti opravlja novo poslanstvo, ki ji je bilo 
zaupano. Pravi, da je vsaka knjiga lahko ključ, ki 
odpira bralčevo srce. Tudi ta knjiga je namenjena, 
da skozi resnično zgodbo o mami in sinu, o njuni 
povezavi, ki je niti smrt ne more ločiti, v vas vzbudi 
sočutje, brezpogojno ljubezen, hvaležnost. 
Predavanje Darinke Stropnik se je v naši knjižnici 
odvijalo v petek, 10. novembra 2017. 

DOTIK SOČUTJA IZ VEČNOSTI 

Knjižne novosti
ODRASLI
• Force, M.: Ljubezen v jeseni 
• Lindsey, J.: Darilo 
• Webber, T.: Preprosto ljubezen 
• Nesbo, J.: Žeja 
• Cole, T.: Tančica z viticami 
• Welfonder, S. E.: Predam se samo vitezu 
• Munro, A.: Pogled z grajske pečine 
• Lukas, E.: Vse se uglasi in izpolni 
• Lončar, S.: Kako ohraniti možgane 
• Osho: Radost, sreča, ki izvira iz notranjosti 
• Vorderman, C.: Kako se (na)učiti? 
• Legercrantz, D.: Dekle, ki je iskalo pravico 
• Scott, N.: Materina senca 
• Jeffries, D.: Žena plantažnika čaja 
• Lunde, M.: Zgodovina čebel 
• Oliver, L.: Preden se poslovim 
• Young, S.: Neskončna širjava v nas 
• Campbell, A.: Vojvodova drzna odločitev 

• Aleksander, J. J.: Vzgoja po dansko 
• Miklavčič, M.: Ogenj, rit in kače …, 2. del 

MLADINA
• Hrovat, U.: Hrupožer 
• Brulec, M.: Kroki praznuje 
• Muck, D.: Čudežna bolha Megi in zlati ribici Darja in 

Ivo 
• Dahl, R.: Gromozanski krokodil 
• Joyce, M.: Pingvinčkova velika pustolovščina 
• Emiliani, L.: Sivi volk na pikniku 
• Anderson, N.: Božičkov delovni večer 
• Anderson, N.: Jelenčkov prvi let 
• Pitts, S.: On the farm 
• Šplichal, A.: Stare grške bajke in povesti 
• Gaudagno, G.: Jožefov božič 
• Walliams, D.: Vsi ti brezupno obupni otroci 
• Walliams, D.: V naši šoli je kača! 
• Suhodolčan, L.: Kuža Luža

Knjižnična stran

Oktobrska pravljična ura ni bila začarana, bila pa je čarobna. V odlični 
interpretaciji Darje Cekin smo spoznali Jona, dečka, ki bi rad svojo teto 
Pauli obdaril za njen rojstni dan.  Ne pojutrišnjem, takoj. Zato Jona izkoristi 
trenutek, ko gre mama v trgovino, in gre obiskat teto Pauli. Saj natančno 
ve, kje stanuje … A kaj, ko so si vse ulice nenadoma tako podobne. Jona po 
paničnem iskanju končno najde teto Pauli, ki je hitro poskrbela, da se je Jona 
znašel v maminem objemu, mi pa smo si v zaključku srečanja izdelali majhne 
darilne škatlice in se  z obljubo, da ne bomo sami, nikoli, niti “samo za hip” 
odtavali od doma, razšli. 

Po pravljici diši ... v Občinski knjižnici Vransko
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. november 2017          Številka 71/2017 
 
                                  

V S E B I N A 

OBVESTILA 
 
1.  Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko 
2017/18 

 

O B V E S T I L A 

1. Izvajalci zimske službe na območju občine Vransko 
2017/18 

CESTA IZVAJALEC 

 
LC 490211 Ločica  pri  Vranskem-
Zaplanina-Limovce,  
JP 916121 odcep Učakar,  
JP 916191 odcep Brvar – Dežman 
 

 
Novak Franc  s.p.      
041 720 497 

 
LC 490202 Ločica (od odcepa za 
Ravne) -  Črni vrh - Zahomce,  
JP 992674 odcep Podbregar 

 
Kajbič Martin             
041 907 454 

 
LC 490202  Ločica (do križišča za 
Ravne) - Črni vrh - Zahomce,  
JP 992671 Zahomce - Dol - Tabor (do 
Bistan), 
JP 916131 Male Zahomce,  
JP 916132 odcep Marko, 
JP 992672 odcep Javoršek,  
JP 992673 odcep Zahomce 11 

 
Jerman  Rado             
041 264 824 

 
JP 992691 Brce, 
JP 992692 odcep Verduljan, 
JP 916351 Bokal - Ločica, 
nekateg. cesta Cencelj, 
nekateg. cesta Pečovnik Vransko 1 

 
Novak Franc  s.p.      
041 720 497 

 
JP 916051 Osredek,  
JP 916052 odcep Reberšek, 
JP 916311 Osredek - Loke  

 
Novak Franc  s.p.      
041 720 497 

 
LC 490111 Vransko - Prapreče, 
LC 490112 Prapreče - Lipa, 
GC 093152 odcep Orehovec,  
GC 093146 Kapus - Prosivnik,  
GC 093147 odcep Vrhovnik, 
JP 992501  Prapreče - Merinca, 
JP 992503 Merinca - vas, 
JP 992505 odcep Cencelj, 
JP 992504 odcep Kos, 
JP 992506 odcep Dolinšek - Merinca 
(do ovinka), 
JP 992502 Merinca - Kocijan, 
JP 992507 odcep Prapreče 23, 
JP 992508 odcep Prapreče  hš. 10, 
JP 916161 odcep Kale, 
JP 916111 Škrabar, 
JP 992491 Kovk, 
JP 916112 odcep Križnik             

 
Slapnik Sandi             
041 361 452 

JP  916101 Ropasija, 
GC 093149 odcep Ručgar, 
GC 093148  Ropasija – Planinc 
 

 
Pikel Marjan              
5725  542 

LC 490124 Ropasija - Vransko,   
JP 992511 Klakočovec - Klance, 
JP 916401 odcep sv. Jeronim,  
JP 916371 Klakočovec - Bergant,  
JP 916381 Klakočovec  - Izlakar,  
JP 916391 odcep Pečovnik,  
nekateg. cesta Semprimožnik, 
nekateg. cesta Poznič, 
JP 916361 Grabner - Tešova, 
JP 992611 Tešova - Križnik - Ocvirk, 
JP 916411 Tešova - Pečovnik, 
JP 916211 odcep Strožnik, 
JP 916081 Prilope, 
JP 916201 odcep Pestotnik, 
JP 992601 Brode - Tešova, 
JP 992621 Trg - Gorica - Briše - Kočar, 
JP 992661 Brode - grič, 
nekateg. cesta Brode - graščina – Drolc 
JP 992521 Brode - Selo,   
JP 992581 Selski graben,  
JP 916173 Brode - Čeplje, 
JP 916172 Odcep Zore Karel, 
JP 916171 Odcep Kosem 
 

 
KZ Vransko, z.o.o.     
031 301 316 
Skok Martin               
070 810 185 
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LC 490251 Brode - Vransko (cerkev), 
LC 490252 Vransko (cerkev) - 447, 
LC 490254 priključek  AP Vransko       

 
KZ Vransko, z.o.o.     
031 301 316 
Skok Martin               
070 810 185 

 
JP 992641 Vransko - Podrigel,  
JP 916421 Bolte - Podrigel, 
JP 992771 Vransko - Podgorica, 
JP 992631 Vransko (cerkev) - bloki - 
Videm, 
JP 992633 odcep Bogataj, 
JP 916221odcep Videm - Zalokar, 
JP 992751 Cencelj - Maček, 
JP 992781 Trg - soseska - (mimo 
Ocvirk), 
JP 916031 Videm - Jošt, 
JP 992632 odcep Videm - Zupanc,  
JP 916331 Inde -  Pristolič, 
JP 992741 Trg- bloki, 
JP 916341 Rančigaj - Jošt, 
JP 992591 soseska Inde - Podgozd,  
JP 916251 cesta na čistilno napravo, 
JP 992791 cesta Petrol, 
JP 916322 odcep Brglez, 
JP 916321 AP - bloki 89, 84, 
JP 992731 Goričan - 447, 
nekateg.cesta okrog športne dvorane, 
nekateg. ceste v naselju Vransko, 
vsa parkirišča v naselju  Vransko 

 
Energetika 
Projekt          
041 346 511 
Kuserbanj                   
031 726 876        

 
LC 490261 Prekopa – Podvrh,    
JP 992412 Vindija II, 
JP 992411 Vindija I, 
JP 916011 Prekopa -  Ribarič,   
JP 992413 Prekopa - Pečovnik, 
JP 992531 Prekopa - Jevše, 
GC 093162 Avtocesta - križ, 
JP 916282 Stopnik - Žnidaršič, 
JP 916281 Jagodič - Stopnik, 
JP 992561 Stopnik,  
JP 992562 odcep Stopnik, 
JP 916061 Zore, 
JP 992551 Prekopa - Stopnik - Čeplje, 
JP 916291 odcep Banovič - Zore,  
JP 992571 Čeplje - Zaboršt -  Stari 
grad,  
JP 992572 Felicjan - Stopnik, 
nekateg. cesta Kuhar, 
JP 916041 Čeplje  (vinogradi), 
JP 916241 odcep Vršnik, 
JP 916231 Obrtna cona Čeplje,  
zbirni center Čeplje  

 
Kralj Jože s.p.             
041 786 040 

 

 

LC 490123 Čreta - Ropasija, 
JP 916091 Čreta -  Remic, 
JP 916093 Čreta - Punčuh, 
JP 916092 dostop na planinski dom 
Čreta 

 

 
Remic Franc               
5725 065 

 
JP 992711  Zg. Limovce, 
JP 916181 Lokan 

 
Ferme Anton              
031 760 670 

 
JP 916142 odcep  Hrastovec 

 
Novak Franc  s.p.      
041 720 497 

 
JP 992681 Ločica - Pastotnik - 
Grabner,  
JP 992721 Ločica - Papež, 
nekateg. cesta Selenić, 
nekateg. cesta Papinutti, 
nekateg. cesta Korošec 

 
Jerman Rado              
041 264 824 

 
JP 992532 odcep Dešnikar, 
GC 093110  Prekopa - Dežnikar 

 
Kokovnik Ivan           
040 276 835    

 
JP 992651 Brode - Tršca,   
JP 916071 Zajec,  
GC 093141 Tršca - Vivoda, 
JP 916261 odcep Mihevc (poligon), 
JP 916271 odcep Juhart, 
JP 916021 Fabrika- Čeplje,  
JP 916022 Čeplje – AMZS poligon, 
LC 490191 Čeplje - Pondor, 
JP 992801 Prekopa – Blate - Podlog 

 
KZ Vransko, z.o.o.     
031 301 316 
Skok Martin               
070 810 185 

 
JP 992701 Limovce- Poljanšek, 
JP 992702 odcep Limovce 14 

 
Bokal Franc s.p.        
040 366 441 

 
JP 992481 Podgrad - Križnik 

 
Energetika 
Projekt         
041 346 511 
Kuserbanj                   
031 726 876              

 
JP 916151  odcep - Kamnik, 
GC 093103  odcep Kamnik 

 
Brvar Milan                
041 955 692 

 
JP 992671 Zahomce (od Bistan) - Dol - 
Tabor, 
nekateg. cesta Ocepek 

 
Strožič Ivan                
041 794 198  

 

 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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INŠTRUKTOR V VRTCU
AMZS inštruktor varne vožnje g. Tomaž Farčnik 
je obiskal vrtčevske otroke in skupini 4-5 let pred-
stavil poklic inštruktorja varne vožnje. Otroci so z 
zanimanjem prisluhnili opisu poklica in postavljali 
veliko vprašanj. Navdušila jih je tudi maskota Anja, 
ki je prišla zraven, z otroki zapela pesem in zraven 
zaplesala. 
Najbolj pa so se razveselili pogleda na postavljeni 
poligon na parkirišču za vrtcem, ki je postalo pra-
va cesta v malem. Uživali so na električnih avto-
mobilčkih, vijugali med stožci in opazovali svoje 
vrstnike med zabavo. 
Na takih dogodkih se začnejo otroci zavedati 
pomena varnosti in svojo pozornost prenesejo na 
opazovanje prometa, ko se vozijo s starši. 
Iz AMZS-ja so nas z veseljem obiskali, saj pozdravl-
jajo in radi pripravljajo take dogodke. 
Izjave otrok, kaj jim je bilo všeč: Timotej: "Meni je 
bilo všeč, ko je ati pokazal, kje je v službi." Žan: 

"Všeč mi je bilo, ko sem se vozil z džipom." Matic: "Vožnja z avti." Ema: 
"Fajn je bilo šofirati." 
Veseli smo bili obiska, zato se ge. Tanji in g. Tomažu zahvaljujemo za 
pobudo in izvedbo. 

 Otroci s Simono in Lauro

ZLATO PRIZNANJE ZA MLADE FILMSKE USTVARJALCE NAŠE ŠOLE
V Izoli je 12. in 13. oktobra potekalo 53. srečanje najmlajših filmskih 
ustvarjalcev, ki ga je organiziral Javni sklad za kulturne dejavnosti Re-
publike Slovenije. Za srečanje smo z učenci naše šole izdelali kratke 
dokumentarne filme, ki so sodelovali v tekmovanju. Martin Žilnik in 
Lan Dobnik sta pripravila dokumentarni film Gozdna tla, v katerem 
sta predstavila žabo, navadnega goža in močerada. Manca Oštir, Gal 
Džudovič, Jurij Teršek in Lara Jelen so pripravili film z naslovom Moje 
Vransko, v katerem so predstavili znamenitosti našega kraja. Martin 
Cekin in Filip Roter Zajec pa sta predstavila dokumentarni film z naslo-
vom Kmetija, v katerem sta predstavila opravila na kmetiji. 
Strokovna žirija v sestavi Eka Vogelnik (likovnica, scenaristka, režiserka 
in docentka za ustvarjalno delo z lutkami na FSD), Jan Pirnat (filozof, 
zgodovinar in gledališ-
ki ustvarjalec) in Amir 
Muratović (scenarist, 
režiser in montažer) se 
je sestala 26. septem-
bra 2017 v Ljubljani in 
si ogledala 37 filmov, 
ki jih je izmed prispe-
lih 70 izbral Matija 
Milčinski. 
Strokovna žirija je film 
Moje Vransko ocenila 
z eno zvezdico, film 
Kmetija pa kar s tremi. 
Oba filma sta preje-
la zlato priznanje za 
uvrstitev med najbolj-
še filme. 
Scenarist in režiser 
Amir Muratović je o 
filmu Kmetija zapisal: 
»Mene je presenetil 
film Kmetija, kjer fanta 
snemata drug drugega 

in nam iskreno predstavita naprave in moška 
opravila na kmetiji. Končna sekvenca v zelen-
javnem vrtu nas je prepričala, da sta film pos-
nela z ljubeznijo.« 
Čestitamo vsem ustvarjalcem dokumentarnih 
filmov, še posebej pa Martinu Cekinu in Filipu 
Roterju Zajcu za najbolje ocenjen film. 

Mentorica Katja Brezovnik
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Jeseni je čas, da poberemo še zadnjo zelenjavo z vrta in jo 
pripravimo, tako da jo bomo lahko uporabili čez zimo. Takih 
opravil smo se lotili tudi najmlajši iz Vrtca Vransko. 
Najprej smo repo spoznavali v ruski pravljici Dedek in debela 
repa, ki nas je navdušila in smo jo velikokrat prebirali in ogle-
dovali ilustracije. Da bi repo lahko pomagali izpuliti dedku, 
smo to vadili z vlečenjem vrvi. 
Potem je bil čas, da smo spoznali tudi pravo repo, jo nosi-
li, spoznali njene korenine, perje. V rokah smo tehtali veliko 
repo in majhno repo, jo vozili v vozičku in jo uporabili celo 
namesto kladiva. Da smo jo lahko naribali, pa so nam jo vzgo-
jiteljice olupile in nam pomagale ribati. Repo smo nadevali v 
kozarce, posolili in jo malo tudi potlačili. Vsekakor se nismo 
mogli upreti, da je ne bi tudi poskusili, kar surove, slane ali 
neslane. Da je bilo vse popolno, so nam kuharice ravno tisti 
dan za kosilo skuhale kislo repo, tako da smo lahko že preiz-
kusili, kakšna bo naša repa, ko se skisa. Do takrat pa bo treba 
še malo počakati …

Otroci skupin 1–2 z vzgojiteljicami

DEBELA REPA
Pod sloganom »Navajanje na zdravo, raznoliko prehrano 
in spoštljiv odnos do hrane« smo skozi leto pridelali in po-
jedli veliko sadja in zelenjave, predvsem poletne zelenjave 
– paradižnika, solate, sveže izkopanega krompirja, ki je bil 
užitek za naše brbončice. Tudi zelje, kolerabo in sadje.  Ak-
tivnost otrok pri delu na vrtu, vedoželjnost, zanimanje in 
opazovanje, kako iz semena zraste rastlina in pristane na 
njihovem krožniku, krepi otroško samozavest, odgovornost 
do hrane in spodbuja zanimanje do vrtnarjenja in rastlin.  
Zadnji teden v oktobru smo zavihali rokave in izvedli še eno 
»delovno akcijo«, kjer so otroci z vzgojitelji uredili grede in 
igrišče. Zasadili smo robide in porezali maline, pobrali endi-
vijo solato ter uredili gredo za kolobarjenje. Luščili smo fižol, 
rezali zelišča, jih pripravili za sušenje. Grede smo napolnili s 
kompostom iz kompostnika in jih pognojili s hlevskim gno-
jem. Posadili smo čebulo in posejali motovilec. Pograbili smo 
listje in napolnili kompostnik ter ga dobro potlačili. 
Za konec pa smo se okrepčali s sveže odtrgano endivijo, so-
lato z našega vrta, zabeljeno s fižolom in krompirjem ter z 
bučnim oljem. 

Vrtnarji Vrtca Vransko 

DELOVNA AKCIJA

Tik pred jesenskimi počitnicami smo se odpravili na dva dal-
jša pohoda. V enem smo se odpravili do gasilskega doma  v 
Kapli, v drugem pa do Gasilskega muzeja v Prekopi. V Kapli 
sta nam gasilca Primož in Slavko predstavila gasilski dom in 
nam postavila različne izzive in  preizkuse v spretnosti. V Pre-
kopi smo se čudili vsem starim gasilskim vozilom, vrteli roč-
no sireno in še marsikaj. Hvala ge. Tanji za zanimivo vodenje 
po muzeju. Pot nazaj je vedno malo daljša, a z dobro voljo 
gre vse.

Oddelka 4-5 in 5-6 let Vrtca Tabor

GASILSKA POHODA

Ko se srečujemo s 
pojmom matem-
atike v predšolskem 
obdobju, nehote 
pomislimo na »pra-
vo šolsko« matem-
atiko. Ali je res tako? 
Vzgojitelji v vrtcu 
iščemo zvezo med 
matematičnimi de-
javnostmi in vsak-

danjim življenjem otroka. Hitro ugotovimo, da se matem-
atika skriva skoraj povsod. Otroci poimenujejo predmete v 
množici (npr. igrače), razumejo pojme malo – veliko, zgoraj 
– spodaj, štejejo, razvrščajo stvari, spoznavajo simbole (pro-
metni znaki, zastave), napovedujejo rezultate, se igrajo z 
različnimi snovmi (spoznavajo količino), opazujejo simetrijo, 
odčitavajo grafikone … Pri matematičnih dejavnostih smo 
posebej pozorni na to, da otroci končajo začeto nalogo in 
s tem doživijo svoj uspeh. Glavno vodilo nam naj bo veselje 
in uživanje otrok pri miselnih igrah, saj se možganske pove-
zave dogajajo ravno takrat, ko se otrok uči preko igre.

Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr. 

MATEMATIKA V VRTCU? PREPROSTO!
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KO MUZEJ POSTANE UČILNICA
V četrtek, 26. 10. 2017, smo 
se tretješolci odpravili na 
oglede muzejev in stavb, 
ki so bile v preteklosti za 
prebivalce Vranskega in 
tudi druge pomembne. 
Najprej smo se ustavili v 
Schwentnerjevi hiši, kjer 
nas je pričakala gospa 
Tanja. Zbrali smo se v nek-
danjem 'magacinu' (skla-
dišču), kjer smo si ogledali 
razstavo portretov. Go-
spa Tanja nam je na nam 
primeren način razkazala 
hišo, vse njene prostore in 
predstavila gospoda Lavo-
slava Schwentnerja in nam 
razložila, zakaj je pomem-
ben. Bil je res velik človek, 
ki je veliko pripomogel, 
da imamo knjige v sloven-
skem jeziku. Knjige, ki jih je 
založil, so bile tudi za nas otroke zanimive, saj so bile plat-
nice barvne. Poleg zanimivega ogleda, ki smo ga bili deležni, 
smo morali tudi v naše zvezke zapisati pomembne reči o La-
voslavu Schwentnerju. 
Po ogledu nas je pot vodila skozi trg Vransko, kjer smo še 
enkrat ponovili vse o zgodovinsko pomembnih stavbah na 
Vranskem, do naselja Brode, kjer smo si ogledali etnografsko 
zbirko. Tam nas je pričakal gospod Ludvik Pikl, lastnik zbirke, 
in nam jo tudi razkazal. V njegovi zbirki so predstavljene mi-
zarska, čevljarska, kovaška, sedlarska zbirka, zbirka starih 
kuhinjskih pripomočkov in starih kmetijskih pripomočkov in 

KAJ IMAJO SKUPNEGA LEGO KOCKE, PODNEBNE SPREMEMBE IN UČENCI 3. A?

V ponedeljek, 23. 10. 2017, so imeli tretješolci tehniški dan. 
Spoznavali so, kaj prinašajo podnebne spremembe, iskali vzro-
ke za nastanek sprememb, iskali rešitve ter pisali zaobljube, 
kako bodo oni prispevali k zmanjševanju podnebnih sprememb. 

V uvodu so spoznali podnebne spremembe, ki so se že zgodile, 
ogledali so si posnetek ledenika ob severni steni Triglava, prebi-
rali so članke in poiskali nekaj predlogov, kako lahko sami prispe-
vajo k zmanjšanju podnebnih sprememb. Ko so problematiko 
spoznali, so učenci v skupinah dobili lego kocke kompleta Lego 
story education, s pomočjo katerega so svoje pridobljeno znan-
je predstavili. Vsak član skupine je pripravil eno ploščo in na njej 
predstavil dogovorjeno tematiko. Učenci so morali predstaviti, 
kako živimo oziroma kako so živeli, posledice, ki so se zgodile, 
ukrepe na ravni posameznika in ukrepe na ravni države. Ko je 
bila vsaka kocka na pravem mestu in so se s tem strinjali tudi 
ostali člani skupine, je sledilo oblikovanje stripa na računalniku. 
Učenci so najprej fotografirali svoje plošče in nato s pomočjo 
programa Story visualizer oblikovali strip, ki je razložil in pod-
krepil predstavitev na ploščah. Prav vse skupine so uspešno 
končale svoje delo, za kar jim čestitam. 
Učenci se ta dan niso spoznali samo s problematiko podnebnih 
sprememb, naučili so se sprejemati mnenja sošolcev, delati v 
skupini in upoštevati druge, hkrati so spoznali, da je lahko raču-
nalnik zelo koristna stvar za prikazovanje različnih problemov. 
Skozi celoten dan nam je pri sestavljanju kock, oblikovanju stri-
pov pomagal učitelj Miha Miklavc, ki se mu vsi iz srca zahvaljuje-
mo za pomoč in izvedbo tehniškega dneva. Učenci so zapisali, 
da si še želijo podobnih dni dejavnosti.
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strojev. Gospod Ludvik nam je ob pomoči učiteljice povedal, 
čemu so služili nekateri predmeti in stroji. V zbirki je bilo za-
nimivo. Spoznali smo, kako je potekalo življenje v preteklo-
sti. Po ogledu zbirke smo tudi tu zapisali pomembne stvari 
v naše zvezke, po zapisih pa so bili naši želodčki že prazni, 
zato smo se hitro podali do šole. 
Zahvaljujemo se gospodu Ludviku Piklu za prijetno pred-
stavitev zbirke in gospe Tanji Goropevšek, ki nam je poma-
gala pri organizaciji našega dneva in nas na zanimiv način 
popeljala po Schwentnerjevi hiši. 

Tretješolci Osnovne šole Vransko z razredničarko
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Z GLAVO V OBLAKIH V GRČIJO 
V okviru projekta Head in the clouds smo se po nova znanja odpravili v Grčijo

Učiteljice Osnovne šole Vransko-Tabor smo se podale že 
na 5. izmenjavo v okviru mednarodnega projekta Erasmus 
plus z naslovom Head in the clouds, ki se z letošnjim šolskim 
letom tudi zaključuje. Tokratne izmenjave smo se udeležile 
korodinatorica projekta Maja Jerman ter članici projektnega 
tima Klavdija Kropec in Polona Vodičar. 
Peta izmenjava je potekala v Grčiji, natančneje v mestu La-
rissa, kjer smo se projektni timi sodelujočih šol zbrali in kova-
li načrte za prihodnost in hkrati dokončanje našega projekta. 
Izmenjave so namenjene pregledovanju naših dosežkov in 
oblikovanju smernic za nadaljnje delo. Ob delovnih srečanjih 
pa učitelji spoznavamo šolske sisteme po Evropi, izmenjuje-
mo mnenja, ideje, se učimo drug od drugega in s tem širimo 
svoja strokovna obzorja. 

Šola gostiteljica je bila šola v Verdikoussi, kjer so nam učenci, 
učitelji in vodstvo šole pripravili topel in prisrčen sprejem. 
Predstavili so nam njihove plese, pripravili naravoslovne po-
skuse in zaigrali igrico Dvanajst ujcev. Šola v Verdikoussi leži 
v vasi s približno 2000 prebivalcev, zato je šola majhna in za 
naše razmere slabo opremljena. 

Ob zaključku druženja je vsak projektni tim ob šolskem vrtu 
posadil drevo in ga opremil z zastavo svoje države. Tako 
tam, od 17. 10. 2017 dalje, raste osem novih dreves. 
Preživeti dnevi v Verdikoussi in sami Grčiji nam bodo zago-
tovo ostali v lepem spominu. Teden je bil nepozaben, poln 
novih idej, ki jih bomo v okviru projekta uresničevali na Os-
novni šoli Vransko-Tabor v tem šolskem letu. 
In kakšni so naši načrti? Do naslednjega srečanja se bomo 
ukvarjali z vremenom in umetnostjo, iskali bomo slovenske 
umetnike, ki so ustvarjali na našo temo, hkrati pa bomo 
spoznavali umetnike tujih držav, ki sodelujejo v projektu. 
Raziskovali bomo tudi vpliv in posledice vremena na naše 
zdravje. 
Čaka nas še ogromno dela, ki pa ga bomo zagotovo opravili 
z navdušenjem. 

Maja Jerman, Klavdija Kropec, Polona Vodičar
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MLADI PLANINCI AKTIVNI TUDI V SLABEM VREMENU
V petek pred jesenskimi 
počitnicami so se planinske-
ga pohoda udeležili najbolj 
pogumni planinci, ki se niso 
ustrašili slabega vremena. 
Presenetila nas je močna 
ploha, kar pa ni izgovor za 
počitek. 
Prvi del našega srečanja je 
potekal v učilnici, kjer so 
planinci izdelali super plakate 
o tem, kaj vse mora planinec 
vedeti in poznati: planinska 
oprema, planinski nahrbtnik, 
nevarnosti, skrb za naravo, 
planinski pohod. Pri izdela-
vi plakatov smo si pomagali 
s knjižico Dnevnik 1/ Mladi 
planinec, Mlada planinka ter 
s spletnima stranema Planinske zveze Slovenije in Gorske 
reševalne zveze Slovenije. Odnos do narave in živali smo 
»povadili« s pomočjo kužke Ajše in hrčka Boruta, ki ju je 
pripeljala Anja Jerman. Po počitnicah bomo na osnovni šoli 
uredili še planinski kotiček, kjer bodo razstavljeni plakati. Va-
bljeni k ogledu. 

Drugi del srečanja je potekal v obliki pohoda na Marelico, 
malice in vrnitve nazaj. Kratko, vendar sladko. Za nekatere 
so se po srečanju začele počitnice, najbolj aktivni pa so v so-
boto odšli še na Ljubljanski maraton. Ponosne smo na vse! 

Mentorice Maja Jerman, Breda Čvan in Nataša Pečovnik

LJUBLJANSKI MARATON
Že sedmo leto smo z Osnovno šolo Vransko-Tabor sodelovali 
na Ljubljanskem maratonu. Vsako leto se več otrok odloči 
sodelovati na tej vse bolj množični tekaški prireditvi v 
naši prestolnici. Prednostni nalogi naše šole sta gibanje in 
spoštovanje. Z vse večjo udeležbo tako na Teku za smeh na 
Vranskem, kjer se je veliko starejših učencev odločilo teči na 
5 in 10 km progi, kot na Ljubljanskem maratonu lahko pov-
emo, da dosegamo napredek. Tudi spoštovanje je pri vsej 
zadevi napredovalo. Na prireditvi, kjer je sedem tisoč osnov-
nošolskih tekačev na prireditvenem prostoru, je potrebno 
spoštovati pravila in dogovore.  Le tako smo vsi nasmejani 
prispeli v cilj. Ko smo hiteli proti prireditvenemu prostoru, 
so trije učenci spoštovali pravila in hodili v koloni, ki se je 
pomikala proti Kongresnemu trgu, le v enem trenutku niso 
zaznali, da je kolona zavila na desno. Vem, da jim je bilo v 
trenutku, ko so ugotovi-
li, da ni nikjer nikogar od 
naših, zelo težko. Spom-
nili pa so se dogovora 
in ravnali zelo pametno. 
Poiskali so nekoga, ki je 
po ozvočenju povedal, 
da nas trije učenci čaka-
jo na štartu Lumpi teka. 
Toda skupina ostalih 
učencev in učitelji smo 
bili predaleč od ozvočen-
ja. Nismo se našli vsaj pol 
ure in vse nas spremlje-
valce, bratce in sestrice 
je zelo skrbelo, toda kjer 
je pogum, je tudi sreča. 
Naš nekdanji učenec in 
zelo dober tekač, sedaj 
pa novinar, je fante 
odpeljal na štart dečkov 

prvega in drugega razreda. Hvala še enkrat, Luc Zalokar. Luc 
nas je omenil tudi v članku časnika Delo in tako smo posta-
li zaradi tega dogodka malce slavni ... Sicer so ti trije fantje 
odtekli brez majice in številke, so pa vendarle sodelovali.  
Progo so pretekli tudi vsi ostali učenci od prvega do devete-
ga razreda. Prav vsi so bili zadovoljni. Dekleta so spoštljivo 
pozdravila gospoda, ki je šel mimo nas po pločniku. In glej 
ga zlomka, to je bil ljubljanski župan. Z veseljem se je z nami 
fotografiral in pustil še en lep pečat sobotnemu dnevu. 
Naj poudarim še to, da je dejavnost v šoli izvedena nad-
standardno,  zato učencem prevoz poravnajo starši. Učitel-
ji prostovoljci pa smo z učenci preživeli športno, stresno in 
zabavno soboto. 

Maja Jerman

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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GLASBENO PRESENEČENJE
V sredo, 18. oktobra, nas je v šport-
ni dvorani pričakalo pravo glasbeno 
presenečenje. Program so otvorili 
učenci mladinskega pevskega zbora 
ter ansambelske igre pod vodstvom 
učiteljice Vanje Govek. 
Povezovalca programa Samo Pavlič 
in Jaka Turk sta po glasbenem uvo-
du na oder povabila bobnarja sku-
pine Elvis Jackson Marka Soršaka 
- Sokija, ki je na šolo pripeljal kar tri 
nove instrumente: bobne, kitaro in 
cajon. Seveda ni izgubljal časa in je 
nekaj nadobudnih učencev povabil, 
da poskusijo igrati nanje. Odlično so 
se odrezali. 
Na oder je stopila tudi ga. Anja Oset, 
predsednica Študentskega kluba 
Žalec, ki je povedala, da je klub del 
vstopnine Žalske noči mladih name-

DAN Z GASILCI
V Vrtcu Vransko so se v okviru meseca požarne varnosti 
odvijale številne aktivnosti, s katerimi smo otroke seznanjali 
s poslanstvom, ki ga opravljajo gasilci, ko jih najbolj potre-
bujemo. Gasilci PGD Vransko so nam na široko odprli vrata 
svojega gasilskega doma, nam razkazali opremo, oblačila 
in pripomočke za gašenje. Ogledali smo si gasilska vozila in 
preizkusili lučke ter sirene, otroci so lahko oblekli oblačila, si 
nadeli čelade in dihalne maske, z brentačami ciljali v tarče, 
reševalec pa nas je seznanil s postopki nudenja pomoči v 
primerih poškodb. Otroci so dobili veliko novih informacij, 
se preizkusili v različnih spretnostih, in sicer na način, ki jih je 
motiviral in zabaval. Za vse to se moramo zahvaliti priprav-
ljenosti gasilcev Denisa, Petra in Sergeja, ki so požrtvovalno, 
kot to najbolje znajo, tega dne svoj dragoceni čas in znanje 
namenili nam, najmlajšim. Hvala vam. V otrocih ste prebudili 
čut za soljudi in solidarnost, mogoče se v njih skrivajo bodoči 
gasilci …
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KOSTANJEV PIKNIK V DOMU SV. RAFAELA
V sredo, 18. 10. 2017, smo se prostovoljci odpravili v Zavod 
sv. Rafaela Vransko na kostanjev piknik. S pripravami smo 
pričeli že en teden prej. Imeli smo pester program. V domu 
smo peli, pripravili smo še nekaj ugank, šal in skečev. Nekaj 
dni pred pričetkom piknika smo nabrali kar precej kostanja 
in spekli sladke dobrote. 
Najprej smo učenci poklicali upokojence, ki so se zbrali v ve-
likem številu. Potem so sledile naše točke. Po nastopu smo 
se sladkali s kostanjem in pecivom. Vsi smo se zabavali in 
imeli lepo.

Nika Homšak Godler

nil za obdarovanje kar dveh šol, med 
njimi je tudi naše. Naša šola je že 57. 
po vrsti, ki jo je v okviru svoje dobrodelne akcije ''20 za 20'' obiskal in obdaril Marko Soršak - Soki. 
Na koncu, preden smo naredili skupni 'selfi', pa  je povedal, da vsi instrumenti ostanejo na šoli. Komaj čakamo, da bomo 
med urami glasbe lahko igrali nanje. 
Za podarjena glasbila se iskreno zahvaljujemo in obljubljamo, da jih bomo pridno uporabljali.
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DESETA OBLETNICA DEKLIŠKE VOKALNE ZASEDBE SOLO
Na jesenski petkov večer so dekleta iz Dekliške vokalne za-
sedbe Solo v prelepem ambientu Hiše Lisjak na Ribniku v 
Taboru praznovale svojo 10. obletnico v družbi najbližjih, pri-
jateljev in znancev, ki so jih spoznale na poti glasbenega ust-
varjanja. Večer se je prevesil v sproščeno druženje do poznih 
ur.
Izbor pesmi je zaobjemal deset let umetniškega ustvarjanja. 
Na željo Solistk: Barbare Cigler, Mateje Breznik, Teje Gorope-
všek, Severine Reberšek in Eve Brišnik so se jim kot posebni 
gostje pridružili Pvaninski abuhi, štirje pevci, ki so s štirimi 
dalmatinskimi skladbami bogato dopolnili program, zadnjo 
pesem pa zapeli skupaj s Solistkami. Dekleta so obljubila, da 
bodo ustvarjala naprej. Četudi bo razdalja večja, obveznosti 
sladke in čas prehiter, za druženje in skupno prepevanje se 
bo vedno našla volja. To jim je želel tudi župan Občine Vran-
sko Franc Sušnik, ki je vsaki podaril rdečo vrtnico.  

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE SV. MIHAELA NA VRANSKEM
Zahvala in spodbuda 
Vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri obnovi župnijske 
cerkve, se v imenu prizadevnih ključarjev in v svojem  imenu 
zahvaljujem. 
Uspelo nam je veliko delo, ki pa seveda še ni končano. Naj 
vam naštejem dela, ki smo jih opravili pri obnovi župnijske 
cerkve: utrdili smo zidove, menjali vse leseno ostrešje in kri-
tino, počistili in posesali ves strop, odstranili preko 120 m3 
skozi stoletja nametanega materiala, zakrpali vse razpoke 
na stropu. V celoti smo menjali ostrešje zvonika, prenovili in 
utrdili kupolo, montirali nova okna in opravili še  veliko dru-
gega dela na kapeli sv. Antona, odstranili ves prah v celotni 
notranjosti cerkve, strokovno očistili ves oltar sv. Antona, 
vodno očistili sedeže klopi, napeljali elektriko po vsem ost-
rešju. Cena za opravljeno delo znaša približno 280.000 ev-
rov. Poleg tega je bilo opravljeno več tisoč prostovoljnih ur. 
Z dobro voljo in božjo pomočjo bomo nadaljevali z delom in 
ga v božjo čast, če Bog da, v miru zaključili. 
Zares velika hvala vsem, ki ste že in še boste  velikodušno 
pomagali pri  obnovi Božje hiše. V začetku meseca vas bodo 
obiskali župnijski sodelavci, pa Bog lonaj za vaš dar. 

Župnik Jožef s prizadevnimi ključarji in sodelavci
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PODPRITE NAŠA DRUŠTVA, KER VAS NIČ NE STANE
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s 
ponosom in z vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki 
plačuje dohodnino, lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... To 
ga nič ne stane, pomeni pa veliko.  
V naši občini je 8 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se 
za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, nepora-
bljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala najbolje in najkoristneje porabiti. 
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsak-
do poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svojih pol odstotka. Če bi radi 
pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet. 
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko 
pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz naše občine – poiščete jih po poštni 
številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni 
urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že nasled-
nje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala. 

PRISRČNO VAS VABIMO NA POGOVORNI VEČER 
Z DR. IVANOM JANEZOM ŠTUHECEM 

 
 

OB IZIDU ZBIRKE ESEJEV "SLOVENIJA BREZ PATRIE IN ZVONOV"  
 

Z DR. ŠTUHECEM SE BOMO POGOVARJALI  
O TRENUTNI SLOVENSKI STVARNOSTI 

 

V PETEK, 1. DECEMBRA 2017, OB 19. URI 
 

NA VRANSKEM V DOMU KULTURE 
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 
 
 

OBČINSKI ODBOR SDS VRANSKO V SODELOVANJU Z ŽENSKIM ODBOROM SDS SAŠA REGIJE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS VRANSKO VABI NA DELAVNICE
Župnijska Karitas Vransko Vas vabi na ustvarjalne delavnice, ki bodo potekale 

v torek, 21. 11. ter 28. 11., ob 18. uri v depandansi Našega doma. 
Delavnica izdelovanja adventnih vencev pa bo potekala v četrtek, 30. 11., ter v petek, 1. 12., ob 18. uri, prav tako v depandansi 

Našega doma. Prosimo, da s sabo prinesete zelenje ter različne naravne materiale za okrasitev. 
Adventni venci bodo na razpolago v soboto, 2.12. 2017. S svojim prostovoljnim darom boste pomagali družinam v našem kraju.  

Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate.
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Božični koncert na prostem   
23. 12. 2017, ob 18. uri 

Ansambel Zupan, Ansambel Igor in zlati zvoki,  
Fantje s Praprotna ter Pevski zbor Tabor. 

Vstopnina: 10 eur, (vključena dobrodošlica, pijača  
in posebni praznični meni na voljo za doplačilo) 

Tradicionalni prednovoletni ples 
30. 12. 2017, ob 20. uri

Ansambel Unikat
Vstopnina: 38 eur, (vključuje večerjo in aperitiv,  
vsa ostala pijača je na voljo za doplačilo)

Informacije in rezervacije sprejemamo na telefonski številki 051 365 040.

Lokacija: Kozolec pri ribniku, Miklavž pri Taboru 11b, 3304 Tabor

Prednovoletni oglas Vransko_190x132_Lisjak.indd   1 17. 11. 2017   10:31:40

Praznično fotografiranje
                od 15 € dalje

Osebni foto koledar
1- ali 12- listni, od 4 € dalje

Otroški foto paket
          že od 6 € dalje
          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*KUPON ZA BREZPLAČEN STUDIJSKI PORTRET ; ob naročilu koledarja do 12.12.17!*

                                                                        

Da bodo imeli vaši otroci še dolgo
lep spomin na ta čudoviti praznični čas, smo

pripravili v studiju posebno praznično 
vzdušje. Zaželena je predhodna rezervacija.

Bodi izviren in to leto poskrbi za posebna 
darila! Dostavi fotografije in izdelali ti

bomo koledar, voščilnico ali foto
darilo po tvoji zamisli.

Otroci lahko izbirajo med različnimi 
motivi koledarjev, voščilnic in snežnih 

krogel. 

7

torek: 8-15h in četrtek: 11-17h ali po dogovoru
studiodfg@e-plus.si,  tel.: 041 959 220

1.nad. Energetika Vransko

  *IDEJA ZA DARILO: Darilni bon fotografskega studia DFG.*

  PRAZNICN0 FOTOGRAFIRANJE,             
            IZDELAVA KOLEDARJA IN FOTO VOŠCILNIC!
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NOVOSTI PRI OPROSTITVI PLAČILA LETNE DAJATVE ZA VOZILA

V tem prispevku bi vas radi seznanili 
s spremembami novega Zakona  o 
dajatvah za motorna vozila, ki se 
nanašajo na oprostitev letne dajatve 
za vozila, ki prevažajo invalide. Vemo, 
da je za uporabo cestnih motornih 
in priklopnih vozil, registriranih v 
Republiki Sloveniji, v cestnem prometu 
potrebno plačati letno dajatev. 
Zavezanci za tovrstno plačilo so fizične 
in pravne osebe, na katere je motorno 
ali priklopno vozilo registrirano. 
Zakonodaja pa določa izjeme, kdaj oz. 
v katerih primerih ni potrebno plačati 
tovrstne dajatve. 

Oprostitev plačila letne dajatve je v 
pristojnosti upravnih enot, o čemer 
odločamo z odločbo. Vlogo za 
oprostitev plačila te dajatve upravičenci 
lahko vložijo na Upravni enoti Žalec, 
Krajevnem uradu Vransko, in sicer 
pisno ali elektronsko (s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom). 

Na podlagi zgoraj citiranega zakona, 
ki je stopil v veljavo oktobra 2017, so v 
nadaljevanju opisane določene novosti. 

Vozila za oprostitev plačila letne 
dajatve za prevoz invalidov nimajo 
več omejitve na delovno prostornino 
motorjev, temveč na moč motorja 
do vključno 150 kW. Kot dokazilo za 
uveljavljanje pravice za oprostitev te 
dajatve v primeru, ko je upravičenec 
otrok, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo do 18. leta oziroma do 26. leta 
starosti, če se šola, po novem velja 
samo odločba Centra za socialno delo o 
priznanju dodatka za nego otrok.

Pri polnoletnih invalidnih osebah je 
vozilo lahko registrirano tudi na starša, 
zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 
s katerim polnoletna oseba živi na 
istem naslovu.

Pri vozilih, ki jih uporabljajo invalidske 
organizacije, ni nobenih omejitev glede 
vozil. Kot dokazilo za uveljavljanje 
oprostitve je na upravni enoti treba 
priložiti potrdilo, ki ga izda ministrstvo, 
pristojno za invalide (o statusu 
invalidske organizacije). 

Delno so spremenjene tudi kategorije 
invalidov, in sicer se lahko oprostitev 
plačila letne dajatve na tem področju 
uveljavlja pod pogojem, da se vozila 
uporabljajo za prevoz: 

• oseb, pri katerih je ugotovljena 
najmanj 80 % telesna okvara ali 80 
% vojna invalidnost ter   oseb, pri 
katerih je zaradi izgube, okvare ali 
paraliziranosti spodnjih okončin 
ali medenice   ugotovljena najmanj 
60 % telesna okvara ali 60 % vojna 
invalidnost; 

• oseb, ki so popolnoma izgubile vid 
na obeh očesih; 

• oseb z zmerno, težjo ali težko 
duševno ter najtežjo telesno 
prizadetostjo, ki jim je priznana 
invalidnost po predpisih o 
družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb in 

• otrok, ki potrebujejo posebno 
nego in varstvo do 18. leta starosti 
oziroma do 26. leta starosti,  če se 
šolajo. 

Zakonodaja izvzema osebe, ki so 
zmerno, težje in težko telesno 
prizadete. Pogoj je najtežja telesna 
prizadetost osebe ali zmerna, težja ali 
težka duševna prizadetost. Prav tako 
so bili v predhodno veljavni zakonodaji 
upravičenci otroci z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju, katere 
zdravstveni zavodi spremljajo kot 
rizične v razvoju, nova zakonodaja 
pa kot upravičence navaja otroke, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo 
do 18. leta starosti oziroma do 26. leta 
starosti, če se šolajo. 

V zvezi s plačilom nižje letne dajatve za 
vozila naj omenimo še velike družine in 
rejniške družine. Te lahko uveljavljajo 
za vozila znižanje plačila dajatve v višini 
50 % na podlagi dokazila o skupnem 
stalnem prebivališču vsaj enega od 
staršev in otrok, ki ima na dan vložitve 
vloge za znižanje letne dajatve na 
istemu naslovu stalnega prebivališča 
prijavljene štiri ali več otrok, starih do 
18 let. 

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

Simona Stanter, načelnica

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC
 MED 15. OKTOBROM IN 15. NOVEMBROM 2017

V oktobru, ki je tudi mesec »Varstva pred požari«, smo bili 
gasilci še posebej aktivni z različnimi izvedbami operativnih 
vaj ter pri preizkušanju usposobljenosti naših operativnih 
enot. Letošnji moto je bil: »Ko se nesreča zgodi, naj bodo 
proste poti«. Gasilci namreč želimo opozoriti na nedosto-
pnost na dovoznih poteh ter na nepravilno parkirana vozi-
la, ki jih ljudje pustijo na intervencijskih poteh. Več o letoš-
nji osrednji temi lahko preberete na spletni strani Gasilske 
zveze Slovenije na spletnem naslovu: 
http://www.gasilec.net/preventiva/mesec-pozarne-varnosti 

Dogodki:
V soboto, 21. oktobra 2017, je na Gomilskem, občina 
Braslovče, v Domu krajanov potekalo srečanje članic Gasilske 
zveze Žalec ter Gasilske zveze Prebold. Udeležilo se ga je 150 
gasilk iz obeh gasilskih zvez. 

V četrtek, 9. novembra 2017, je v Žalcu, v telovadnici UPI –
Ljudske univerze Žalec potekala krvodajalska akcija, ki so se 
je udeležili tudi naši člani. 
Nekaj statistike: 
V obdobju mesečnega poročila so člani naše gasilske zveze 
opravili 19 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in 25 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30 minut, najkrajša pa 
40 minut. 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
V GPO Žalec je bilo 15 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije, medtem ko 
v GPO Vransko, GPO Braslovče in GPO Tabor intervencij ni 
bilo. 

Prispevek pripravil: 
Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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DRAGI OTROCI! 
S svojim spremstvom vas bom obiskal v 

 torek, 5. 12., ob 17. uri v vaši župnijski cerkvi Sv. Mihaela. 
Kot vsako leto se tudi letos veselim vaših čudovitih risbic. 

Vas, starejši otroci, pa vabim, da mi napišete, 
kaj lepega se vam je zgodilo v tem letu. 
Moj poštni nabiralnik bo na razpolago 

v cerkvi  26. 11. in 3. 12. po vsaki sveti maši 
ali pa v trgovini »Šventner«, kjer bo nabiralnik 

na razpolago od ponedeljka, 20. 11., do sobote, 2. 12.  
Ne pozabite se podpisati in skupaj s poštnino (prvi in drugi 

otrok v družini vsak po 10 evrov, za tretjega, četrtega … 
ni potrebna poštnina, risbica pa) 

pismo oddate v nabiralnik. 
Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam veliko dela.

Vaš Sveti Miklavž

SVETI MIKLAVŽ
Sveti Miklavž nas obdaruje 
in nas otroke razveseljuje. 
Angelčki s krili letijo 
in zato se nikoli v morje 
ne potopijo. 
Parklji pa šibe delijo, 
še prej jih okrasijo. 
Otroci se Miklavža veselimo, 
zato pa svoje hiše z veseljem okrasimo. 
(Pesmica, ki jo je lansko leto  Sv. Miklavžu napisal Gašper Orehovec, Čeplje.) 



24

OBVESTILO LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ
Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zem-
ljišč, ki mejijo na vodotoke, da so po določilih 100. člena 
Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in spre-
membe, v nadaljevanju Zakon o vodah) dolžni odstran-
jevati odvečno zarast, ki lahko povzroča tudi nastajanje 
ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. 
Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vod-
nega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporab-
nik zemljišča, so naslednji: 
• zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje 

poškodovane in odvečne zarasti, in sicer odstranje-
vanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz 
priobalnega zemljišča; 

• golosekov ni dovoljeno izvajati; morebitnih večjih 
zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, se torej ne 
sme posekati; 

• propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je po-
trebno v celoti odstraniti z območja na naravi neško-
dljiv način; 

• material je prepovedano odlagati v strugo, na breži-
no, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 500 
m od zgornjega roba brežine potoka; 

• potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega 
in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih 
plavajočih predmetov); 

• potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebit-
nih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz 
vodnega in priobalnega zemljišča (ob morebitnem 
odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno in-
špekcijsko službo); 

• priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer 
je to mogoče. 

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne 
ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zem-
ljišč vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejev-
ja, lesne mase oziroma kakršno koli deponiranje lesa na 
vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. čle-
nom ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako je v skla-
du s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja po-
sledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vod-
nem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnih koli 
ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena 
in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih 
odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij. 
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je pred-
vsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi 
upoštevati, da je, v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04), prepovedano odstranjevanje 
zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 
1. avgustom.
Na območjih, ki so zavarovana po predpisih ohranjanja 
narave, je potrebno predhodno pridobiti ustrezna dovol-
jenja s strani pristojnih služb Zavoda RS za ohranjanje 
narave oziroma upravnih enot. 
Pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti rečno nad-
zorno službo pristojnega koncesionarja.

Alenka Zupančič,
vodja sektorja območja Savinje

Direkcija RS za vode

IZBERITE MED VIŠJE KAKOVOSTI
Dandanes imamo potrošniki možnost nakupa različnih 
živil. Vse bolj pa smo pozorni na način pridelave in ka-
kovost živil, ki jih uživamo. Slovenija ima zelo majhno 
samooskrbo s hrano in po večini smo odvisni od uvo-
za živil. Takšna živila so pogosto izpostavljena dolgim 
transportnim potem, različnim načinom skladiščen-
ja, toploti, svetlobi, kar lahko vpliva na njihovo ka-
kovost. Splošno je znano, da se priporoča uživanje 
hrane iz domačega, lokalnega okolja, s čimer se ohran-
ja tudi domače kmetijstvo. Pomemben del kmetij-
stva je tudi čebelarstvo, njegov najbolj poznani in razšir-
jeni proizvod pa je med. V Sloveniji naravne danosti 
čebelarjem omogočajo pridelavo vrstnega medu, ob 
upoštevanju dobre čebelarske prakse pa lahko čebelar 
pridela in ohrani kakovosten in varen med, takšen, kot 
so ga proizvedle čebele. 

Čebelarji se vključujemo tudi v sheme kakovosti. Shema 
kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev 
glede značilnosti, postopkov pridelave ali predelave 
kmetijskih pridelkov ali živil. Kmetijski pridelki in izdelki, 

označeni z oznako ene izmed shem kakovosti, kažejo na 
posebnost ali višjo kakovost proizvoda. Poznamo nacio-
nalne in evropske zaščite s pripadajočimi simboli kako-
vosti. 

V Sloveniji na področju medu poznamo tri zaščite geograf-
skega poimenovanja medu, priznane na evropskem 
nivoju,  in sicer Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo, Kočevski gozdni med in Kraški med, ki nosita 
zaščiteno označbo porekla. Nekateri čebelarji pa se vklju-
čujejo tudi v ekološko pridelavo medu. 

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo se pride-
luje na območju celotne države Republike Slovenije. Pod 
tem imenom najdete akacijev, cvetlični, lipov, kostan-
jev, smrekov, hojev in gozdni med. Je eden od redkih 
zašči-tenih kmetijskih pridelkov, ki ima v svojem imenu 
ime naše države. Prepoznate ga po prelepki na pokrovu 
kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti in serij-
sko številko, ki zagotavlja sledljivost takšnega medu. 

Kočevski gozdni med z zaščiteno označbo porekla se 

Ne spreglejte
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prideluje na širšem območju Kočevske. Pod tem imenom 
najdete gozdni, smrekov, hojev in lipov med. Kočevski 
gozdni med prepoznate po enotni nalepki in prelepki, 
logotipu Združenja Kočevski med ter po nacionalnem in 
evropskem simbolu kakovosti. 

Kraški med z zaščiteno označbo porekla se pridobiva 
na območju Krasa v Republiki Sloveniji. Pod zaščitenim 
imenom Kraški med najdete akacijev, cvetlični, gozdni, 
lipov in kostanjev med ter med divje češnje, rešeljike in 
žepka. Kraški med prepoznate po nalepki s serijsko šte-
vilko in z nacionalnim zaščitnim znakom ter po prelepki, 
na kateri je označen evropski simbol kakovosti. 

Z nakupom medu, ki je vključen v shemo kakovosti, je 
potrošniku zagotovljena višja kakovost medu in natan-

čno znano poreklo pridelave. Ves med, ki je vključen v 
katero izmed zaščitenih geografskih poimenovanj, je 
100 % proizveden v Sloveniji oz. na določenih geograf-
skih območjih znotraj Republike Slovenije. Zagotovljena 
je sledljivost, med pa je izpostavljen še dodatnemu nad-
zoru kakovosti. 

Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vklju-
čeni v kakovostne sheme. Najdete jih  na seznamu, ki je 
vsem prosto dostopen na novi spletni strani www.oku-
si-med.si. Na tej spletni strani so na voljo tudi dodatne 
informacije o vseh treh shemah kakovosti. 

Izberite zase in svoje bližnje le najboljše. Med višje kako-
vosti, pridelan v Sloveniji. 

Kraški med z zaščiteno označbo poreklaKočevski gozdni med z zaščiteno označbo poreklaSlovenski med z zaščiteno geografsko označbo 

Ne spreglejte

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
Z OGLEDOM IGRANO DOKUMENTARNEGA FILMA

O NASTANKU SLOVENSKE HIMNE ZDRAVICA

petek, 22. december 2017, ob 19. uri 
v Kulturnem domu Vransko

Ob tej priložnosti bo župan Franc Sušnik čestital in simbolično obdaril 
najuspešnejše dijake v šolskem letu 2016/17.  



26 Ne spreglejte

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

23. 10.-
31. 12. 2017

Razstava 
BEE DE CECCO, mag. Pomoči z umetnostjo

ZAPIS SVETLOBE

Art house,
Ojstriška vas 28

Ina Gržina
(040 206 991)

1. 12. 2017
17.00

Odprtje likovne razstave na teme:
•ŽOVNEŠKI V SP. SAVINJSKI DOLINI

•FRIDERIK IN VERONIKA
•110-LETNICA USTANOVITVE ČEBELARSKEGA 

DRUŠTVA TABOR

sejna soba Občine Tabor
KD Ivan Cankar,

Likovna sekcija Mavrica
(068 146 126)

2. 12. 2017
13.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR 
V NAMIZNEM TENISU

telovadnica
Doma krajanov Tabor

ŠD Partizan Tabor -
Sekcija namizni tenis

(041 767 883)

5. 12. 2017
18.00

OBISK MIKLAVŽA IN 
PRAVLJICA KUHARSKI MOJSTER ROZI 

telovadnica
Doma krajanov Tabor

Društvo žena in deklet, KD Ivan Cankar –
 Dramska sekcija Teloh

(031 762 324)

8. 12. 2017
18.00

Predavanje Društva za biodinamično 
gospodarjenje Ajda Štajerska

DR. MATJAŽ TURINEK: OŽIVLJANJE ZEMLJE
sejna soba Občine Tabor Damijana Lukman

(031 328 990)

9. 12. 2017
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

13. 12. 2017
18.00

Predavanje pranoterapevta 
Tomislava Brumca
SMISEL ŽIVLJENJA

sejna soba Občine Tabor Damijana Lukman
(031 328 990)

14. 12. 2017
09.00-10.00

KROŽEK
 BIODINAMIČNO KMETOVANJE sejna soba Občine Tabor Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec

(041 498 266)

19. 12. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)

23. 12. 2017
09.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK  IN
SEJEM TD GUŠT

Kmetija Laznik,
Miklavž 10

Adi Laznik
(041 543 396)

23. 12. 2017
18.00

Božični koncert
ANSAMBEL ROBIJA ZUPANA

IGOR IN ZLATI ZVOKI
FANTJE S PRAPROTNA

MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR

Kozolec pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

25. 12. 2017
00.00 POGOSTITEV OB POLNOČNICI pri cerkvi sv. Jurija Tabor Društvo podeželske mladine Tabor

(070 321 516)

25. 12. 2017
16.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI POHOD 
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke ali iz 
Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2017
18.00

BOŽIČNI KONCERT
TABORSKIH PEVSKIH ZBOROV cerkev sv. Jurija Tabor Pevsko društvo Tabor

(041 657 580)

26. 12. 2017
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI 
TURNIR TROJK V KOŠARKI

telovadnica
Doma krajanov Tabor

ŠD Partizan Tabor
Sekcija košarka
(031 895 542)

30. 12. 2017
20.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM UNIKAT

Kozolec pri ribniku,
Miklavž pri Taboru 11 b

Hiša Lisjak
(051 365 040)

POSLOVILI SO SE
Novembra so se od nas poslovili:  

Franci Škrbina (1950-2017)
Oskar - Oki Plavčak (1958-2017)

Vinko Juteršek - Potokarjev Vinko (1941-2017)

- permanentno lakiranje
- IBX sistem in IBX Boost
- podaljševanje nohtov
- klasične masaže
- pedikura
- depilacije

    samo v decembru!

PRAZNIČNI POPUST NA VSE STORITVE
*pripelji prijatelja in si zagotovi 15% popust na katerokoli storitev

Več informacij: www.katjamarn.si | 051/214-324
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 12. 2017 
10.00

Pravljična delavnica za vrtec 
ob Ta veselem dnevu kulture 2017

ČUDEŽNA STOPALA
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

 1. 12. 2017 
19.00

Pogovorni večer z 
dr. Ivanom Janezom Štuhecem

SLOVENIJA BREZ PATRIE IN ZVONOV
Kulturni dom Vransko Občinski odbor SDS Vransko v sodelovanju z 

Ženskim odborom SDS SAŠA regije

2. 12. 2017 
10.00

Otroški abonma
UGRABLJENI ZAJČEK Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

2. 12. 2017 
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR 
V ŽENSKI ODBOJKI Športna dvorana Vransko Športno društvo Vransko

(031 283 113)

3. 12. 2017
10.00-16.00

Ta veseli dan kulture 2017
DAN ODPRTIH VRAT V 

SCHWENTNERJEVI HIŠI
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829, 031 210 298)

3. 12. 2017
10.00-13.00

Ta veseli dan kulture 2017
DAN ODPRTIH VRAT V GASILSKI ZBIRKI Gasilski dom Prekopa ZKTŠ Vransko

(041 919 829, 031 210 298)

3. 12. 2017
10.00-13.00

Ta veseli dan kulture 2017
DAN ODPRTIH VRAT V ETNOLOŠKI ZBIRKI

Pri Knežari, 
Brode 20

ZKTŠ Vransko
(041 919 829, 031 210 298)

5. 12. 2017
10.00 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

12. 12. 2017
18.00

PRAVLJIČNA URA Z DELAVNICO 
IZDELOVANJA 

BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

15. 12. 2017
17.00-18.15 PRAVLJIČNO POD KOSTANJI  trg Vranskega

LIvRA Vransko,
Vrtec Vransko
(070 569 604)

19. 12. 2017
10.00 LITERARNO DRUŽENJE V NAŠEM DOMU Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 12. 2017 
16.30-18.00

Otroška predstava z obdarovanjem 
za zaključene skupine
ŠKRATJA DARILNICA

Kulturni dom Vransko Občina Vransko
(03 703 28 00)

22. 12. 2017
19.00

PROSLAVA OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

23. 12. 2017 
19.00

Božični koncert 
Andreje Zakonjšek Krt in Urške Križnik Zupan

BOŽIČ V SOPRANU IN HARFI
župnijska cerkev sv. Mihaela Kulturno društvo Vransko

(031 230 088)

24. 12. 2017 
18.00
23.00 ŽIVE JASLICE pred cerkvijo 

sv. Mihaela

Folklorno društvo Vransko,
Župnijska Karitas Vransko,

Občina Vransko
(041 270 546)

25. 12. 2017
17.00 NOČNI POHOD NA ČRETO start pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

31. 12. 2017
8.00 SILVESTRSKI POHOD zbor na Avtobusni postaji 

Vransko
Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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Utrinki s prireditve 
Žarek upanja 

za otroški nasmeh


