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Cesar Franc Jožef je 9. maja 1868 povzdignil vas Vransko v cesarski trg.
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OBČINSKI INFORMATOR
številka 144
Vransko, 26. 4. 2018
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

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.

Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek

UREDNIŠTVO

Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor,
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, ŠRD Ločica, PD vransko,
KD Vrani Vransko, OO RK Vransko, RKS – OZ Žalec, Hiša Lisjak,
Fotografski studio DFG, Tone Tavčar, Nataša Urankar
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.

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.

Naslednja številka izide 31. 5. 2018.

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

Prispevke zbiramo do 15. 5. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

Beseda urednice/Pisma bralcev/Zgodilo se je ...
BESEDA UREDNICE
PRAVILA O IZRABI ČASOPISNEGA PROSTORA ZA OGLAŠEVANJE V ČASU VOLILNE
KAMPANJE ZA PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS – 2018
Časopis Občinski informator na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/2007, s
spremembami in z dopolnitvami, v nadaljevanju Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pravila in način) za izrabo časopisnega
prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov ob predčasnih Državnozborskih volitvah, ki bodo
potekale 3. junija 2018.
V uredništvu skladno z Zakonom in s svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov. Oglase političnih strank in samostojnih kandidatov bomo objavljali
pod enakimi pogoji kot ostale naročene oglase.
Za predstavitve kandidatov in njihovih programov bosta v 145. številki Občinskega informatorja namenjeni dve strani oglasnega
prostora za vsakega predlagatelja po veljavnem ceniku, objavljenem na spletni strani ZKTŠ Vransko www.zkts-vransko.si.
Objava se na dan izida časopisa realizira tudi na spletnem portalu www.mojaobcina.si/vransko.
Naročniki propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek
naročenega oglaševanja.Če predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.
Oglas/predstavitev je lahko promocijsko besedilo političnih strank in kandidatov oziroma slikovni oglas, ki ga uredništvo ne ureja
niti ne lektorira.
Oglasi morajo biti oblikovani skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno z
Zakonom o medijih ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme
vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija.
Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke z neprimernimi vsebinami, ki so zavajajoče, žaljive, spodbujajo nestrpnost ali so
napadalne, zavrne.
Vrstni red oglasov si bo sledil na podlagi dneva prejetega avansa s strani naročnika oziroma na podlagi abecednega vrstnega
reda, če bo na isti datum prejetih več plačil.
Vse dodatne informacije v zvezi s pravilnikom sprejemamo po elektronski pošti zkts.vransko@siol.net.
Suzana Felicijan Bratož, odgovorna urednica

ZAHVALA
Zahvaljujem se vsem občankam, občanom in članom LD Vransko za njihove prisrčne in dobre želje ob
90-letnici.
Jože

OBČINSKI SVET SE JE SESTAL NA DRUGI SEJI V LETOŠNJEM LETU
Občinski svet Občine Vransko se je v torek, 17. aprila 2018,
sestal na 23. redni seji, na kateri je:
• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 22. redne seje z dne
13. 3. 2018;
• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov
Sonje Cencelj in Jožeta Matka;
• opravil prvo branje predloga Odloka o turistični taksi
v Občini Vransko in ga posredoval v 30-dnevno javno
obravnavo na krajevno običajen način;
• sprejel Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko;
• sprejel spremembo Načrta razvojnih programov Občine
Vransko 2018–2021 za projekt Obnova Schwentnerjeve
hiše;

• se seznanil z letnimi poročili UPI Ljudske univerze Žalec,
Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Zdravstvenega
doma »dr. Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo,
turizem in šport Vransko;  
• sprejel sklep, da se za leto 2017 podelijo naslednja
priznanja Občine Vransko:
• grb Občine Vransko Francu Beričiču z Vranskega za
življenjsko delo na področju agronomije in prispevek
pri ohranjanju sakralne kulturne dediščine in Košarkarskemu društvu Vrani Vransko za izjemen prispevek k razvoju košarke v občini Vransko, delo z mladimi in promocijo občine;
• plaketa Občine Vransko Radu Jermanu iz Zahomc
za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture, Bredi Rančigaj z Vranskega za dolgoletno us-
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pešno delovanje na društvenem področju in Jožetu
Goropevšku iz Prekope za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem področju;
• priznanje Občine Vransko Simonu Zajcu iz Brodov
za izjemne športne dosežke, Emi Mešič iz Brodov za
izjemne športne dosežke in Ani Mešič iz Brodov za
izjemne športne dosežke;

• se seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2017;
• sprejel sklep, da Občina Vransko za pokroviteljstvo nad
dogodkom festival lego ekip JrFLL vodna dogodivščina,
ki ga 21. 4. 2018 organizira OŠ Vransko-Tabor, nameni
646,60 evrov, kar predstavlja strošek uporabe Športne
dvorane Vransko.

BOLJ SMO MAJHNI, BOLJ SMO POVEZANI
Vstopili smo v mesec marec, a zima se še nikakor ni hotela posloviti. Kljub debeli snežni odeji se ta ni nehal debeliti. Šestega marca je spet snežilo in ko se je ura približevala deseti dopoldan, se je pri Bistan v Zahomcah pod
težo snega podrl hlev, v katerem so ostale ujete živali in
tudi stroji. Vaščani in gasilci so rešili živino in jo naselili pri
sosedih. Že drugi dan je bil organiziran vaški sestanek, da
smo se pogovorili, kako jim pomagati in kako bo potekala
obnova. Enoglasno smo sklenili, da stopimo skupaj in jim
v čim krajšem času pomagamo obnoviti hlev. Ker pa je
dohodek na kmetiji Bistan zelo majhen, smo stopili v stik
s Heleno Golob, vodjo Karitasa na Vranskem, da bi po
občini Vransko občane poprosili za finančno podporo pri
obnovi hleva. Nabirka je s pomočjo članov Karitasa tudi
stekla in se 13. aprila dokončno končala, saj smo družini
Bistan na ta dan predali še zadnje prispevke, ki pa so skupno znašali 11.000 evrov.

Že v soboto, 10. marca, se je začela priprava za obnovo.
Najprej je bilo potrebno odstraniti ves podrti del. Sledila
je priprava za postavitev zgornje betonske plošče, nato
zidava obzidja za skladiščenje krme. V zelo kratkem času
je bilo potrebno posekati les in ga odpeljati na žago ter
ga razžagati. Na pomoč so priskočili lastniki žag iz občine
Vransko in Tabor. Ko je bil razžagan les dostavljen, je sledila še priprava in pokritje strehe.
Obnova hleva je skoraj dokončana, in sicer v zelo hitrem
času (mesecu in pol), za to pa so najbolj zaslužni bližnji
sosedje, saj so opravili veliko prostovoljnih ur. Kljub delu,
ki ga ima vsak doma, ni bilo nobenemu težko priskočiti
na pomoč, saj nihče od nas ne ve, kdaj potrebuješ človeka, ko si sam v stiski.
Res je, da smo Zahomce majhna vas, vendar živimo v slogi. SKUPAJ ZMOREMO VSE!

V TEKU SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI PRAPREČE-LIPA
Zaradi razgibanega reliefa in drugih dejavnikov so zemeljski plazovi in usadi v naši občini postali že stalnica. Tako rekoč ob vsakih obilnejših padavinah se sproži nekaj novih.
Po vrstnem redu prioritet se jih trudimo čim hitreje sanirati, vendar predstavlja sanacija
povprečnega plazu za občinski proračun precejšen zalogaj. Brez sredstev iz državnih
programov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki pa so prav tako omejena, vseh na
novo sproženih plazov ne bi bilo mogoče sanirati v doglednem času.
V sklopu Programa odprave posledic neposredne škode zaradi posledic poplav
med 12. in 16. septembrom 2014 je tako
trenutno v teku sanacija plazu na lokalni cesti Prapreče-Lipa, kjer znaša predračunska vrednost sanacijskih ukrepov
169.632,02 evrov. Od tega bo 105.643,01
evrov prispevala država, 63.989,01 evrov
pa občina. Sanacija bo predvidoma zaključena do konca aprila.

Zgodilo se je ...
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. MARCEM IN 15. APRILOM 2018
Dogodki:

Slovenije.

V petek, 16. 3. 2018, se je v gasilskem domu v Vrbju v organizaciji Gasilske zveze Žalec pričel tečaj za višjega gasilca,
ki se ga udeležuje skupno 30 gasilcev.

V soboto, 24. 3. 2018, je v Kulturnem centru Tržič potekalo izobraževanje članic pod okriljem Gasilske zveze
Slovenije. Z naše Zveze se je izobraževanja udeležilo 8
članic.

V petek, 16. 3. 2018, je v Domu kulture Braslovče potekal
redni letni zbor mladih Gasilske zveze Žalec.
V petek, 23. marca 2018, je v Domu krajanov v Andražu
nad Polzelo potekala 63. Skupščina Gasilske zveze Žalec.
Skupščine se je udeležilo 60 delegatov prostovoljnih
gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze
Žalec.
Med gosti so bili vršilec dolžnosti predsednika Gasilske
zveze Slovenije Janko Cerkvenik, vodja izpostave Uprave za zaščito in reševanje Celje Janez Melanšek, župan
Občine Žalec Janko Kos, podžupan Občine Polzela mag.
Marjan Močnik, podžupan Občine Tabor Ludvik Miklavc,
predstavnik Policijske postaje Žalec Boštjan Žula, predstavniki Gasilske zveze Križevci iz sosednje Hrvaške ter
predstavniki sosednjih in prijateljskih gasilskih zvez.
Po izvolitvi delovnega predsedstva so prisotni soglasno
sprejeli Poslovnik o delu skupščine GZ Žalec. Poročila
so podali predsednik GZ Žalec Edvard Kugler, poveljnik
GZ Žalec David Krk, blagajnik GZ Žalec Rafael Hrustel,
predsednik nadzornega odbora Janko Drča ter predsednik verifikacijske komisije Aljoša Ramšak.

V petek in v soboto, 13. in 14. aprila 2018, je v okviru Savinjsko-Šaleške regije potekal drugi 16-urni tečaj za varno
delo z motorno žago, ki se ga je udeležilo 17 gasilcev iz
Gasilske zveze Žalec.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze
Žalec opravili 15 intervencij, ki so skupno trajale 21 ur in
5 minut. Najdaljša intervencija je trajala 5 ur, najkrajša pa
20 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V Gasilskem poveljstvu občine Žalec je bilo 10 dogodkov,
kjer je bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Vransko, GPO
Tabor niso imeli intervencij, v GPO Braslovče so bile 3 intervencije, gasilci GPO Polzela so imeli dve intervenciji.
Obvestilo medijem:
Na zahtevo je možno dobiti slikovni material z intervencij
in dogodkov.
18. 3. 2018 – zaključna vaja za tečaj strojnikov

Letošnje leto je tudi volilno leto, zato so člani Skupščine
izvolili nove funkcionarje Gasilske zveze Žalec. Predsednik GZ Žalec je ostal Edvard Kugler, na mesto poveljnika
GZ Žalec pa so izvolili Franca Rančigaja. Prav tako so delegati soglasno sprejeli in potrdili predlagane kandidate za
člane nadzornega odbora, upravnega odbora ter poveljstva GZ Žalec, potrdili so program dela ter finančni plan
Gasilske zveze Žalec v letu 2018.

22. 3. 2018 – podpis tripartitne pogodbe Gasilsko Poveljstvo Občine Žalec in podpis dogovora o vzpostavitvi
prvih posredovalcev v Gasilskem Poveljstvu Občine Žalec
in Gasilski zvezi Žalec

Na Skupščini so za častnega poveljnika Gasilske zveze
Žalec imenovali Francija Naraksa, za častnega člana
Gasilske zveze Žalec pa Francija Čretnika ter podelili več
zahval Gasilske zveze Žalec in odlikovanj Gasilske zveze

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec
za odnose z javnostmi

23. 3. 2018 – Skupščina Gasilske zveze Žalec
14. 4. 2018 – požar stanovanjske hiše na Polzeli

63. SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE ŽALEC
Na 63. skupščini Gasilske zveze Žalec (GZ) so se v petek,
23. marca, v dvorani Doma krajanov Andraž nad Polzelo
zbrali delegati iz 32 društev in gostje. Skupščina je bila
tudi volilna, zato so za novega predsednika za obdobje 2018-2023 izvolili dosedanjega Edvarda Kuglerja iz Gotovelj, za poveljnika pa Franca Rančigaja z Gomilskega.
Uvod v skupščino je bil krajši kulturni program, zapel
je Andraški oktet, nastopila pa je tudi plesalka Ana Vita
Lupše.
V poročilu je nato predsednik GZ Žalec Edvard Kugler
poudaril, da so v preteklem letu zabeležili zelo veliko
aktivnosti, posebej so jih bila deležna društva, ki so
praznovala okrogle obletnice: PGD Topovlje-Parižlje (90
let), PGD Dobrovlje (30 let), PGD Velika Pirešica se je veselila obnovljenega gasilskega doma, PGD Dobriša vasPetrov-če pa novega vozila GVC 16/25. Vse leto so številne

komisije (za mladino, žene, veterane, za gasilstvo v gospodarskih službah, priznanja in odlikovanja …) uspešno
izvajale naloge na operativnem področju. Prav tako so
to delo opravljale tudi komisije na operativnem področju
(za tekmovanja, strokovno usposabljanje, prvo pomoč,
gasilsko tehniko, tehnično reševanje, nevarne snovi …).
Vse to kaže, je poudaril predsednik Kugler, na dobro
delo mentorjev, predsednikov, poveljnikov in drugih, ki
skrbijo, da so ekipe dobro pripravljene in usposobljene
za posredovanja in številna tekmovanja. K temu prispeva
tudi dobra opremljenost društev z gasilsko tehniko.
Poročilo o uspešnem delovanju zveze je podal poveljnik
zveze David Krk. V letu 2017 je bilo na območju GZ Žalec
izvedenih 228 posredovanj. Od tega so imeli 36 posredovanj požarov v naravnem okolju, 42 na objektih, 17-krat
v prometnih nesrečah, 55-krat so izvajali tehnično po-
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moč, 46-krat so posredovali pri močnem vetru, poplavah,
snegolomu, toči, plazovih, 4-krat pri iskanju pogrešanih
oseb, nudili so pomoč obolelim osebam, 6-krat so posredovali pri sproščanju nevarnih snovi …). Poleg izvajanja intervencij so operativni gasilci v skladu s potrebami
prevažali vodo in izvajali še različna ostala dela v korist
svojih občanov. Pri izvajanju posredovanj je žal prišlo do
ene težje poškodbe operativnega gasilca, ki pa je že uspešno okreval. Za izvedbo posredovanj so operativni gasilci
opravili več kot 12 tisoč ur.

Program dela za letošnje leto je pester in bogat. Glede
na znanje in izkušnje ter predanost gasilstvu bodo zagotovo uspešno opravili tudi letošnje zastavljene naloge in
izzive, ki jih, kot je razvidno iz programa, ni malo.
Zbrane so pozdravili tudi številni gostje: vršilec dolžnosti predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik, iz Uprave
za zaščito in reševanje Celje Janko Melanšek, v imenu
županov in podžupanov Spodnje Savinjske doline župan
Občine Žalec Janko Kos, iz Policijske postaje Žalec Boštjan Žula, predstavniki sosednjih gasilskih zvez in pobratene gasilske zveze iz Križevcev na Hrvaškem.
Na skupščini so podelili več priznanj, odlikovanj in
spominske kipce. Za častnega poveljnika GZ Žalec so
imenovali Franca Naraksa, za častnega člana GZ Žalec pa
Franca Čretnika.

Kot je poudaril poveljnik zveze David Krk, pa je strokovno
usposabljanje poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje. Obiskovanje kvalitetno
pripravljenih tečajev, učnih delavnic in posvetov je eden
pomembnejših delov usposabljanja gasilcev. Tako so izvedli 23 tečajev za usposabljanje za različne dejavnosti in
specialnosti, ki se jih je udeležilo 341 gasilcev in gasilk. Na
pobudo Splošne bolnice Celje – urgentnega centra je 9
PGD ( skupaj 42) v Občini Žalec pristopilo k sistemu prvih
posredovalcev. V procesu gasilskih tekmovanj je skozi različne starostne kategorije vključenih večje število članstva
GZ. Z organizacijo gasilskih tekmovanj poskrbijo za preverjanje psihofizičnih in strokovno usposobljenih operativnih
gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje dobrih medsebojnih
odnosov ter izmenjavo izkušenj. Če na kratko strnemo, je
bilo delo zveze zelo uspešno, in to ne samo lani, temveč v
zadnjih štirih letih, kar je zapisano tudi v poročilih.

Odlikovanja Gasilske zveze Slovenije so prejeli: Gasilsko
odlikovanje III. stopnje Dominik Drnolšek, Mojca Hrastnik, Franc Rebernik, odlikovanje II. stopnje Slavko Drofenik, Rudolf Jazbec, Ivan Švajger, gasilsko odlikovanje
I. stopnje Ladislav Košec, gasilsko plamenico III. stopnje
Martin Potočnik, gasilsko plamenico II. stopnje Edo Novak, Nikola Stojanovič in Matija Zupančič. Pisna priznanja
za večletno aktivno delo v organih GZ Žalec so prejeli:
Boštjan Brišnik, Denis Herle, Dejan Farčnik, Milan Lesjak,
Miha Pečovnik, Aljoša Ramšak, Darja Šalej, Dušan Zabukovnik, Nikola Stajanovič, Darja Šalej, Miroslav Lovrek,
Ivan Derča, spominske kipce za večletno vodenje komisij
GZ Janez Kokovnik, Mirjana Lovrek, Milan Pustoslemšek,
spominski kipec za dolgoletno opravljanje funkcije člana
NO GZ je prejel Anton Vesolak, bronasto plaketo GZ Žalec
za doseženo tretje mesto na gasilski olimpijadi v Avstriji
pa članice in mentorja ekipe mladink PGD Andraž nad Polzelo: Anastazija Blagotinšek, Tjaša Cehner, Hana Dušič,
Maruša Krk, Ajda Kužnik, Nežika Kužnik, Tanja Ločan,
Ana Verdev, Maša Zabukovnik, Iztok Drobež in David Krk,
ki je prejel priznanje tudi za uspešno operativno vodenje
GZ Žalec v letih 2013-2018.
T. T.                        

Zgodilo se je ...
KONCERT IN RAZSTAVA
V sredo, 11. aprila, so učenci Glasbene šole »Risto Savin«
Žalec s svojimi mentorji izvedli deseti koncert izmed štirinajstih, ki jih v letošnjem šolskem letu posvečajo praznovanju
60-letnice glasbene šole, v avli doma pa pripravili razstavo.
Tokrat se je predstavil strokovni oddelek glasbil s tipkami in
plesom, ki ga vodi prof. Irena Kralj. V prvem delu koncerta so
obiskovalce navdušili člani harmonikarskega orkestra s solisti glasbene šole pod vodstvom prof. Natalie Ermakove, ki so
se predstavili z izjemnim, spevnim in umetniško zahtevnim
izbranim programom. Drugi del koncerta so lahko obiskovalci uživali v izvedbi Živalskega karnevala, katerega avtor je
v Parizu rojeni skladatelj Camille Saint-Saëns. To je njegovo
najbolj znano delo. Skladatelj je v 14 slikah ustvaril izjemno
umetniško glasbeno stvaritev, ki upodablja različne živali.
To delo spada med zelo zahtevna dela, ki jih izvajajo največji svetovni orkestri. Tokrat so imeli obiskovalci priložnost,
da so lahko uživali v predstavi učencev glasbene šole, ki so
se predstavili na dveh klavirjih, v sodelovanju s komornim

orkestrom glasbene šole, ki ga je vodil prof. Januš Rasiewicz.
Prireditev je s svojim ustvarjalnim pristopom izjemno popestril in obogatil dr. Ambrož Kvartič, ki je z glasbeno šolo
sodeloval že pri ustvarjanju glasbene pravljice Zgodba na
pihala, katere avtor je prav on.

V obeh delih koncerta so gledalci lahko uživali v izjemnih
projekcijah, ki so vizualno upodabljale glasbo. Ob koncu
koncerta je nastopajočim izrekel čestitko ravnatelj Glasbene
šole »Risto Savin« Žalec, mag. Gorazd Kozmus, ki je poudaril
trud vseh nastopajočih, njihovih mentorjev in čestital vsem,
ki so kakor koli sodelovali pri izvedbi koncerta.

Obiskovalci so si v avli Doma II. slovenskega tabora lahko
ogledali tudi razstavo slik, ki so jo ustvarili učenci glasbene
šole pri pouku nauka o glasbi, pod strokovnim vodstvom
profesorjev. Razstava bo na ogled še nekaj dni, potem pa bo
prestavljena v glasbeno šolo.
T. Tavčar

"MARKO SKAČE"
V sredo, 28. marca, so oder Doma II. slovenskega tabora v
Žalcu zavzeli mladi folklorniki in folklornice Spodnje Savinjske doline. Potekalo je namreč Območno srečanje otroških
folklornih skupin 2018, ki ga pod naslovom »Marko skače«
prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z območno izpostavo Žalec.
Vodja izpostave Neža Zagoričnik je uvodoma pozdravila
številne obiskovalce in nastopajoče ter strokovno spremljevalko srečanja Nežko Lubej, nato pa s prijetnimi napovedmi
popeljala polno žalsko dvorano po zastavljenem programu.
V njem so se predstavile Otroška folklorna skupina (OFS)
Savinja – vrtci občine Žalec, Enota I in Enota III, OFS POŠ Liboje, OFS OŠ Vransko-Tabor, OFS POŠ Trje, FS I. OŠ Žalec,
OFS Navihančki Griže in Mladinska FS OŠ Petrovče.

Na sliki: Med nastopom Otroške folklorne skupine OŠ Vransko-Tabor. Vodja skupine in avtor koreografije je Breda Čvan.
T. Tavčar
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854 MLADIH PEVCEV POZDRAVILO POMLAD, TRIJE ZBORI IZ OBČINE VRANSKO
V ponedeljek, 9. aprila, je Dom II. slovenskega tabora v
Žalcu donel v zvokih pesmi in melodij, ki jih je pelo kar 854
otrok. Območna izpostava JSKD Žalec je namreč organizirala tradicionalno Območno srečanje otroških in mladinskih
pevskih zborov z naslovom »Pozdrav pomladi«.
Na njej se je predstavilo kar 20 zborov Spodnje Savinjske doline. Program, ki ga je povezovala Nina Markovič Korent, je
potekal v dveh zaporednih koncertih, na vsakem se je predstavilo 10 zborov. Na prvem koncertu so nastopili: Mlajši
OPZ OŠ Vransko-Tabor, OPZ OŠ Griže, OPZ »Kobulka« I. OŠ
Žalec, OPZ OŠ Prebold, Starejši OPZ OŠ Vransko-Tabor, OPZ
»Deteljica« POŠ Ponikva, MPZ OŠ Griže, MPZ OŠ Prebold,
MPZ OŠ Vransko-Tabor in MPZ I. OŠ Žalec. V drugem pa so
oder zavzeli: Cicizbor POŠ Trje, Mlajši OPZ »Polžki« Polzela,
OPZ OŠ Braslovče, Združeni OPZ POŠ Trje in OŠ Petrovče,
OPZ »Vandrovčki« POŠ Gotovlje, OPZ »Sonček« in OPZ POŠ

Andraž Polzela, OPZ OŠ Šempeter v Savinjski dolini, MPZ OŠ
Braslovče, MPZ OŠ Petrovče in MPZ OŠ Polzela.
Vseh 20 zborov je pozorno poslušala strokovna spremljevalka srečanja Darinka Ivačič, dolgoletna zborovodkinja ter
strokovnjakinja s področja otroškega in mladinskega zborovskega petja. Po končani prireditvi je pohvalila množičnost
otroškega zborovskega petja v naši dolini, prav tako pa tudi
obiskanost prireditve, predvsem na prvem koncertu. S tem
se je strinjala tudi Neža Zagoričnik, vodja OI JSKD Žalec, organizatorica prireditve. Dvorana Doma II. slovenskega tabora je bila namreč kar dvakrat napolnjena skoraj do zadnjega
sedeža, kar potrjuje dejstvo, da v naši dolini cenimo zborovsko glasbo, podpiramo mlade pevce in se nam za prihodnost
zborovske dejavnosti ni potrebno bati.
Na slikah mlajši in starejši OPZ OŠ Vransko Tabor.   
T. Tavčar

ZAKLJUČEK GLEDALIŠKE SEZONE
Abonmajsko druženje v kulturnem domu smo letos zaključili
v soboto, 17. marca. Dopoldne so nam polepšali igralci Lutkovnega gledališča Maribor s klasično lutkovno predstavo
Jana Malika Žogica Marogica in z nostalgičnim petjem dedka in babice, ki so se mu obiskovalci radi pridružili.

kobskega gledališča ne manjka, mi pa si želimo, da smo z
letošnjim programom spodbudili strast do gledališča našim
obiskovalcem, od najmlajših do starejših, in se v jeseni spet
vidimo. Veseli bomo, če boste z vtisi s predstav navdušili še
koga.

Žogica Marogica je bila ena izmed najbolj priljubljenih predstav LGM vse od njene prve uprizoritve v
letu 1985. Izvedena je bila več kot 550-krat,
tokrat smo videli obnovljeno predstavo iz
leta 1994 z lutkami Antona Jezovška.

Suzana Felicijan Bratož

Tudi večerna predstava, Dekameron Giovannia Boccaccia v priredbi Janeza Usenika in
izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubjana,
je bila v znamenju klasike.
Veselje, s katerim so si liki pripovedovali
sočne zgodbe, nas je nasmejalo in napolnilo z dobro energijo. Kot je povzel režiser predstave v gledališkem listu Primož
Ekart, je namen predstave prav to veselje,
ki ga skušajo prenesti v strast do gledališča,
igre, igranja in uprizarjanja Boccacciovih in
Usenikovih zgodb. V nadaljevanju ugotavlja, da te strasti igralkam in igralcem Šentja-

Zgodilo se je ...
EDEN NAJSODOBNEJŠIH V EVROPI
Med obiskom v Sloveniji je predsednik mednarodne avtomobilistične zveze FIA in posebni odposlanec Združenih
narodov za prometno varnost obiskal v sredo, 5. marca,
tudi AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kjer ga je gostil predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik.
Generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije France
Kmetič, vodja področja varna mobilnost mag. Jure Kostanjšek in direktorica AMZS, d. d., mag. Lucija Sajevec so predsedniku FIA, katere članica je Avto-moto zveza Slovenije,
predstavili aktivnosti, ki jih AMZS izvaja za izboljšanje prometne varnosti. Še zlasti so izpostavili aktualne kampanje
in projekte, med drugim podporo AMZS globalni kampanji
FIA 3500 življenj (#3500LIVES) in kampanjo FIA Regija I Ne
hiti, ohrani življenja (#NeHiti, #SlowDown), izbor Najboljši za
volanom, v katerem AMZS izbira najboljšega mladega voznika ali voznico Slovenije, projekt BRAVE, ki z raziskavami in
znanstvenimi prispevki na področju avtonomne vožnje raziskuje različne vidike avtonomne vožnje in jo skuša približati
uporabnikom, ter aktivnosti in programe AMZS Centra varne vožnje na Vranskem, ki je eden najsodobnejših centrov
varne vožnje v tem delu Evrope.

Predsednik Todt je pohvalil tako sodelovanje Avto-moto
zveze Slovenije s FIA, katere članica je, kot tudi aktivnosti, ki
jih AMZS izvaja na področju varne mobilnosti.
T. Tavčar

Jean Todt, mag. Lucija Sajovec in mag. Jure Kostanjšek

IZBOR MLADEGA VOZNIKA, VOZNICE SLOVENIJE 2018
Na novinarski konferenci v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem je v torek, 27. marca,
Avto-moto zveza Slovenije skupaj s partnerji
predstavila letošnji AMZS izbor najboljšega
mladega voznika oziroma voznice v Sloveniji.
V prvi fazi od 27. marca do 30. aprila 2018
AMZS vabi mlade do vključno 24. leta starosti
z opravljenim programom dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, naj opravijo test
oziroma preizkus znanja na www.najboljsizavolanom.si. Test vključuje poznavanje cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, avtomobilizma in avtomobila. Najboljših 100 reševalcev
se bo uvrstilo v praktični del tekmovanja, ki bo
v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V
polfinalu oziroma kvalifikacijah, ki bodo 16. in
17. maja 2018, se bodo pomerili v najrazličnejših spretnostnih in vozniških preizkušnjah.
Zmagovalci posamičnih kvalifikacij se bodo
uvrstili v finale in se bodo 24. maja 2018 preizkusili še v zaključnem tekmovanju. Finalisti,
še posebej pa zmagovalec, bodo postali mladi
ambasadorji varne vožnje.
Kot so izpostavili govorci na novinarski konferenci – Manuel Pungertnik, vodja AMZS
Šole vožnje in inštruktor varne vožnje, Matjaž Leskovar iz Sektorja prometne policije pri
Generalni policijski upravi, Alojz Kovačič, član
Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije,
predsednik Komisije RKS za prvo pomoč in
predsednik Komisije RKS za pripravljenost in
ukrepanje v primeru naravnih in drugih nes-

reč, mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa, Gregor
Lednik, direktor področja za tržno komuniciranje pri Zavarovalnici Sava, Boštjan Hribovšek, direktor prodaje in trženja pri Summit motors Ljubljana, Davorin
Smodiš, marketing, Petrol, d. d., Ljubljana in David Sekirnik, tretjeuvrščeni v lanskem izboru Najboljši za volanom – je glavni namen izbora mlade spodbuditi, da
o vožnji avtomobila razmišljajo, da se zavedajo pasti vožnje ter da se znajo izogniti nevarnostim, pomemben cilj pa je tudi, da bi ti mladi, ki bodo sodelovali, svoje
znanje prenašali naprej in ozaveščali svoje vrstnike.
Predstavniki območnega združenja RKS Žalec so ob koncu prikazali temeljne
postopke oživljanja z uporabo defibrilatorja, eno od vaj prve pomoči, ki naj bi jo
znali vsi, še zlasti pa kandidati za izbor najboljši za volanom.
T. Tavčar

Z novinarske konference
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MLADI GLEDALIŠČNIK 2018
Zadnji ponedeljek pred velikonočnimi
prazniki se je na OI JSKD Žalec začel
zgodaj, saj so že pred deveto uro zjutraj
oder Doma II. slovenskega tabora zasedli mladi gledališčniki. Začelo se je
Območno srečanje otroških gledaliških
skupin »Mladi gledališčnik 2018«.

tokrat pripravila avtorsko predstavo z naslovom Mamica Dravica. Na zelo prijeten in zanimiv način so prikazali povezanost človeka z naravno dediščino, kakršna je bila pred dvesto leti.

Zadnji so se predstavili učenci OŠ Braslovče. To je bila avtorska predstava Jerneje
Pražnikar, Andraža Košaka in Krištofa Svatine z naslovom Skrivnost pod rdečim
javorjem. Zgodba je bila kriminalka, postavljena v vaško okolje, kjer so mnogi
posamezniki, od policistke do upokojenih detektivov, skušali razvozlati uganko
Letos so se prijavile kar štiri gledališke o morilcu. Kljub žanru pa je predstavo zaznamoval humor, ki je nasmejal zbraskupine, in sicer s POŠ Gotovlje, OŠ no publiko. Vse predstave si je poleg učencev ogledal tudi strokovni spremljeVransko-Tabor, OŠ Braslovče in OŠ Griže. valec srečanja Damjan Trbovc, dramski igralec, ki bo določil skupine za regijsko
Slednji so se publiki predstavili že v no- srečanje otroških gledaliških skupin celjske regije.
vembru, ostale tri skupine pa so nastoT. Tavčar
pile tokrat. Prvi so se predstavili člani
Dramske skupine POŠ Gotovlje. Zaigrali
so prisrčno predstavo Sapramiška, ki
sta jo režirali mentorici Anja Krajnc Zakonjšek in Nežika Dobnik. Odziv publike, ki so jo sestavljali učenci prvega
triletja I. OŠ Žalec, je bil zelo pozitiven,
saj so igralcem namenili močan aplavz.
Da so gledalci lažje počakali spremembo
scene in pripravo nove igre, je vodja OI
JSKD Žalec Neža Zagoričnik pripravila
razigran kviz, v katerem so se pomerili
štirje pogumni prostovoljci. Za pravilno rešene uganke so prejeli sladka presenečenja.
Naslednjo predstavo so
pripravili
člani gledališke skupine Male vrane z
OŠ Vransko-Tabor. Skupina deluje pod
mentorstvom Danijele Jeršič, ki je

BOLNIČARJI/PROSTOVOLJCI SO PRIKAZOVALI TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA
Celje, 18. 3. 2018 – V preteklem vikendu so na celjskem sejmu člani ekipe prve pomoči RKS – OZ Žalec, Občina Vransko obiskovalcem prikazovali temeljne postopke oživljanja,
zdravstveni delavci pa so merili krvne vrednosti.
Najbolj so se za obnovitev znanja zanimali starejši, ki so pod
vodstvom bolničarjev na lutki za oživljanje poskusili tudi
sami oživljati, kajti menili so, da je potrebno to znanje obnavljati, saj nikoli ne veš, kdaj boš moral komu pomagati.
Veliko je bilo zanimanja tudi za merjenje krvnih vrednosti;

Božena Pintar in Albina Črešnovar sta merili krvne vrednosti.

sladkor, holesterol in tlak smo izmerili 170 obiskovalcem ter
ugotovili, da so njihove vrednosti normalne.
Pridobivali smo nove krvodajalce in jim določali krvne skupine; veliko je bilo takih s krvno skupino 0 negativna, ki je
zelo redka in najbolj iskana.

Člana ekipe PP RKS - OZ Žalec Občina Vransko Aljaž Brdnik in Alen Križnik
pri razlagi nujnih postopkov prve pomoči.
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Vranski poletni večeri 2018
- oživimo kulturno dediščino
Nastopili bodo:
CAPELLA CARNIOLA
sobota, 26. 5. 2018, ob 20.00, cerkev sv. Jeronima na Taboru
JASNA NADLES, flavta - MILAN VRSAJKOV, violončelo
sobota, 16. 6. 2018, ob 20.00, cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici
IRENA KAVČIČ, flavta - ANJA GABERC, harfa
sobota, 8. 9. 2018, ob 20.00, cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu
GODALNI KVARTET DISONANCE
sobota, 15. 9. 2018, ob 20.00, cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku
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Knjižnična stran

PRIREDITVE V MAJU:
• torek, 8. in 22. maj 2018, ob 10. uri v Našem domu: Literarno druženje s stanovalci doma
• četrtek, 10. maja 2018, ob 19. uri: predavanje mag. Nataše Ferant Pridelovanje in uporaba zelišč
• ponedeljek, 14. maj 2018, ob 19. uri v dvorani Doma II. slov. tabora v Žalcu: Savinjčani beremo 2017/18,
zaključna prireditev
• sobota, 19. maj 2018, ob 19. uri: Schwentner in njegov čas, predavanje ddr. Igorja Grdine
• torek, 22. maj 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
• petek, 25. maj 2018, ob 19. uri: v sodelovanju z DUTŽ Vransko – večer s Kato Laštro Zeliščarna
Vabljeni!

Zgodilo se je ...

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
MALI SAVINJČANI BEREMO 2017/18
V četrtek, 12. aprila 2018, smo dvorano Kulturnega
doma Vransko napolnili do zadnjega kotička vsi tisti,
ki smo sodelovali v bralnem projektu Mali Savinjčani
beremo. V vranskem vrtcu se je projektu pridružilo
47 otrok, starih od 4 do 6 let, ki so s starši listali,
opazovali, brali zgodbe, ki smo jih v knjižnici izbrali
in uvrstili na seznam branja za leto 2017/18.
Prireditev so sooblikovali plesalci Cool Kids
Kulturnega društva Mavrica, ki jih vodi Zina Vovk,
slavnostni pridih prireditvi so z besedami zahvale dali ravnateljica Majda Pikl, direktorica knjižnice Jolanda
Železnik in župan Franc Sušnik, ki je otrokom za sodelovanje podelil medalje.
Vsi pa se že veselimo prihodnjega sodelovanja in novih bralnih dogodivščin.

Knjižne novosti
ODRASLI

MLADINA
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Ludwig, D.: Vedno lačni?
Tartt, D.: Lišček
Širok, M.: Pogodba
Laam, J.: Izgubljeni čas ljubezni in snega
Hidalgo, N.: Je bila vse samo prevara?
Guhrke, L. L.: Grofova igra zapeljevanja
Gostečnik, C.: Bolečina ločenosti
Croos-M., C.: Dobro spi!
Croos-M., C.: Z ljubeznijo …
Estes, K.: Dekle, ki je pisalo s svilo
Shupe, J.: Magnat
Partljič, T.: Ne bom jih pozabil
Mulligan, R.: Fermentirajmo!

Sanža, S.: Poklici
Lindgren, A.: Vsi mi otroci iz Hrupnega
Moore-M., J.: Čustva: Kaj pomenijo?
Carnavas, P.: Zadnje drevo v mestu
Carnavas, P.: Oliver in medved
Child, L.: Pes z lepimi uhlji
Whaite, M.: Bagerozavri
Spilsbury, L.: Rasizem in nestrpnost
Hudičeva volna, ljudska
Ali Baba in štirideset razbojnikov
Sindbadova potovanja
Podgoršek, M.: Ivan in skodelica črne kave
McManus K., M.: Eden od nas laže
Šebjanič P., J.: Nana, človeška ribica

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
SREBRNO PRIZNANJE NA 32. FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
V četrtek, 12. 4. 2018, je v Velenju potekal 32. festival Turizmu
pomaga lastna glava. Na festivalu so svoje turistične naloge
predstavljali učenci sedmih osnovnih šol iz koroške, savinjske in velenjske regije. Na tem festivalu smo sodelovali tudi
učenci turističnega krožka: Jana Semprimožnik, Saša Semprimožnik, Ajda Cizej, Lucija Klemen, Zala Češek, Nives Podbregar, Eva Dobrovnik, Žan Šoštar, Ana Marija
Žilnik iz 8. razreda in Zala Križnik, Ema Grabnar
in Neža Podbregar iz 9. razreda.

Podeljeno je bilo eno bronasto, štiri srebrna in dve zlati
priznanji. Srebrno priznanje je osvojila tudi naša turistična
naloga.
Vsem učencem čestitamo za lep uspeh.
Mentorici Katja Brezovnik in Tina Žličar

Skupaj z mentoricama Katjo Brezovnik in Tino
Žličar smo izdelali turistično nalogo z naslovom S Poldetom o kulturi, saj je bila tema festivala Kultura in turizem.
Na stojnici smo predstavili kulturno dediščino
našega kraja v tridnevnem taboru za otroke.
Po predstavitvi je sledil kviz, vmes pa so se
učenci medsebojno družili in ob spremljavi
domačih melodij iz harmonike peli, plesali in
rajali.

V OKOLICO ŠOLE S KOLESOM SREČE ZASADILI 16 DREVES
V sodobnem vsakdanu, ko je vsaka dobrina hitro dostopna v vsakem letnem času, se izgublja pomen stika z naravo. Odnos z naravo se ustvarja predvsem v otroški dobi,
na kar pa se vedno bolj pozablja.
Na Osnovni šoli Vransko-Tabor že vrsto let deluje kuharsko-vrtnarski krožek, pri katerem se učenci učijo
pridelovati in pripravljati hrano.

vse potrebno za nasad 16 dreves. Dve drevesi smo nasadili pri vrtcu Vransko, da bo sadje razveseljevalo in navduševalo tudi njih. Povabili smo otroke in starše, da nam
pomagajo zasaditi drevesa. Učenci prvega, tretjega in
četrtega razreda so drevo zasadili pri pouku. Vsa drevesa
so dobila svoja imena, ime jabolka v različnih evropskih
jezikih in pripadajočo zastavo države.

Ker želimo na šoli čim več svežega sadja in zelenjave
pridelati sami, smo v njeno okolico posadili sadna drevesa, predvsem jablane. Za ta namen smo na javnem dogodku na Vranskem »Pravljično pod kostanji«, ki je potekal
v mesecu decembru, z otroki vrteli kolo sreče in zbrali
prostovoljna sredstva za nakup sadnih dreves. Posebej
se želimo zahvaliti podjetju Energetika Vransko, ki nam
je priskočilo na pomoč s strojem za izkop jam. Kupili smo

Eno jabolko na dan prežene zdravnika stran.

V petek, dan pred 7. aprilom, ki je svetovni dan zdravja, smo pred šolo povabili predstavnike vseh razredov in
zopet smo vrteli kolo sreče. Vsak razred je tako dobil v
oskrbo svoje sadno drevo. Devetošolci pa so si zasadili svojo jablano pred šolo. Tako bodo pustili trajen pečat
na tej šoli. In zagotovo bodo učenci, ki bodo uspeli odtrgati jabolko in vanj ugrizniti, lahko rekli:
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
" NEKOČ " V VRTCU
Igra nekoč, v gozdu, pod senikom, gumitvist, kamenčki, frnikole – to nas je izzvalo, da smo se vprašali: "Kako pa so se
igrali nekoč?"
Pripoved starejše gospe, katere članek smo prebrali, nas je
pritegnila, da smo našo igralnico preuredili. Pospravili smo
kar nekaj igrač in si izdelali druge, takšne, s katerimi so se
igrali naše babice in dedki. V veliko pomoč so nam bili starši,
stari starši pri podajanju idej in prinašanju starih reči. Tako je
naša igralnica spremenila svojo podobo. In vkorakali smo v
življenje nekoč.

povštre in gibali. Prirasel nam je k srcu, zato smo ga ponesli
na prireditev za starše.
Kljub temu da imamo ves čas na voljo dva likovna kotička in
ponujene najrazličnejše materiale, po katerih otroci res veliko posegajo, je otroke očaralo pisanje z gosjimi peresi.
Otroke sva seznanjali, da se ljudje in okolje, družba in kultura
v času spreminjajo.
Otroci odd. 4-5 let s Simono Kopitar in Lauro Fekonja

Bivanje v vrtcu smo si vsakodnevno popestrili z opazovanjem starih reči, s pripovedovanjem, zakaj in kako so jih nekoč
uporabljali. Našo kuhinjo smo spremenili v staro, jo napolnili
s starimi »piskri«, »talerji« in lonci, zgornji del hiške pa smo
opremili s starim ležiščem, ki smo ga izdelali sami – s slamnico, ki prav prijetno diši.
Mesec smo nadaljevali z »žehto«. Kuhali smo perilo, ga namakali v lugu, ribali na »ribežlu«, zraven pa veselo prepevali.
Preizkusili smo se v mizarski delavnici, kjer smo žagali, zabijali in brusili stare stole. Zaradi izjemnega odziva otrok in
njihove delavnosti dejavnosti kar nismo mogli končati. Zato
smo k ogledu, igri nekoč in »žehti« povabili tudi drugi razred
OŠ Vransko. Bilo je zabavno.
Listali in prebirali smo staro čtivo. Poglobili smo se v očarljivega Krojačka Hlačka, si izdelali družabno igro, šivali

GLASBENI VRTILJAK VRTCA VRANSKO
V zadnjih dneh marca smo skupaj z otroki za starše
v Športni dvorani Vrana pripravili Glasbeni vrtiljak,
ki je bil poln plesa in glasbe. Predstavile so se vse
skupine vrtca, od najmlajših do najstarejših, dva
krožka, pevski zbor in plesni škratki. V slabi uri smo
se s pomočjo otroške in klasične glasbe zavrteli v
glasbeni vrtiljak, na katerem so se vrtele različne
glasbene pravljice, pesmi, deklamacija, ples, igranje na inštrumente ... Ob izvajanju ni manjkalo
zabave. Zaključili smo s hudomušno ljudsko pesmijo »Preljuba mi soseda« in s tem dokazali, da skupaj
zmoremo veliko.
Starši so iz dvorane odhajali ponosni na svoje
otroke in veseli, da so prišli.

SI ŽE VIDEL KDAJ, PINGVINA PITI ČAJ
Zabavna in hudomušna pesmica nas je vodila v
svet pingvinov. Spoznali smo, kakšni so, kako se
oglašajo in jih iskali po priročnikih, knjigah. »Brali«
smo pravljice o pingvinih, ki jih ni malo. Dele telesa
smo spoznavali preko pesmice in s pomočjo sestavljank. Izdelali smo jih iz plastelina in preizkusili,
če znajo plavati, tako kot pravi pingvini. Ker v vrtcu
nimamo pravega morja, smo z vodo napolnili kar
banjo v sosednji igralnici. V telovadnici smo drseli po klančini, se gibali po pingvinje in prepevali:
»Si že videl kdaj, pingvina piti čaj, primi se za nos,
pingvina videl boš!«
Otroci z Brigito in Ireno
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 26. APRIL 2018
VSEBINA
AKTI
1. ODLOK o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko

Številka 76/2018
ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o
oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna, razen za
naslednje objekte:
- objekte, za izgradnjo katerih bo investitor vložil vlogo za
pridobitev ustreznih dovoljenj po uveljavitvi tega odloka,
- objekte v lasti občine,
- objekte, namenjene gostinski in hotelski dejavnosti,
- objekte namenjene pridobitni in poslovni dejavnosti.«

2. SKLEP o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.

ZAPISNIKI
3. ZAPISNIK 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

Številka: 360/2018
Vransko, 17. 4. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AKTI
1. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10,
53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12 in 46/15 in
54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 23. redni seji
dne 17. 4. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s
toplo vodo v Občini Vransko
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe opravljanja in
vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v
Občini Vransko (Uradni list RS, št. 69/2003).
2. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe,
ki so lastniki ali investitorji objektov na območjih občine,
določenih v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem
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2. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS,št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in
67/17), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 68/2017) ter soglasja Ministrstva za
kulturo, št. 1004-61/2017/75 z dne 20. 2. 2018 izdajam v
zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače
direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko,
Vransko 134, 3305 Vransko,
katerega
ustanoviteljica je Občina Vransko

SKLEP
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda
v plačni razred
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda ZAVOD ZA
KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO, PU 72702,
matična številka 1695703, se za določitev osnovne plače
uvrsti v 41. plačni razred.
2. Sklep velja od 1. 3. 2018 in se objavi v uradnem glasilu
Občine Vransko »Občinski informator - Uradne objave
Občine Vransko«.
Številka: 0321/2017
Vransko, 26. 2. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
ZAPISNIKI
3. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
ki je bila v torek, 13.3.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik, Alenka Lebeničnik,
Monika Vrankar in Ksenija Rovan Krivec (od 20.05),
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: /
- občinska uprava: Franc Sušnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni : Energetika Projekt d.o.o.: Rok Penec, ,
Župnija Vransko: Jože Turinek in Justin Sedeljšak, OŠ
Vransko-Tabor: Majda Pikl in Zavod sv. Rafaela Vransko:
Mojca Hrastnik
- ostali opravičeno odsotni: ČD Vransko: Janez Kropivšek
- mediji: Novi tednik in Radio Celje
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 275
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno
obdobje 2018-2022
4. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja
občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na
območju Občine Vransko v letu 2017
5. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Vransko v letu 2017
6. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto
2017 za storitev POMOČ NA DOMU
7. Poročilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za
socialno ogrožene občane Občine Vransko v obdobju od
1.1.2017 do 31.12.2017
8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z
veljavnostjo od 01.03.2018
9. Predlog spremembe ekonomske cene programov v
VRTCU VRANSKO
10. Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec
11. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
12. Vloga Župnije Vransko za sofinanciranje obnove
župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
13. Vloga Čebelarskega društva Vransko za pomoč pri
izgradnji čebelnjaka
14. Razno
Po sprejemu dnevnega reda se je ob 20.05 pridružila še
svetnica Ksenija Rovan Krivec.
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K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
12.12.2017
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb. Sledilo je
glasovanje o potrditvi zapisnika 21. redne seje Občinskega
sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 276
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 21. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017
v predloženem besedilu.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Sonja Cencelj
- Kdaj se bo pričela sanacija ovinka pred naseljem KALE na
LC 490112 Prapreče- Lipa in kdo je izbrani izvajalec? Župan
je predal besedo Mariji Jerman, ki je povedala, da je izbran
izvajalec podjetje HIP-KA d.o.o. iz Ljubljane, z deli se naj bi
pričelo takoj, ko bodo zato ustrezni vremenski pogoji.
- Kdaj se bo uredil udor dela cestišča na GC 093146 KapusProsivnik? Župan je odgovoril, da se bo cestišče ustrezno
uredilo še v spomladanskem času.
- Kako daleč je izgradnja transformatorske postaje v naselju
Male Prapreče? Župan je odgovoril, da je dokumentacija
pripravljena, z gradnja naj bi se pričelo še v letošnjem letu.
- Podala je pobudo, da bi se defibrilatorji namestili tudi po
ostalih bolj odročnih krajih v občini in ne samo v trgu
Vranskega, oziroma bi se kakšen že obstoječ defibrilator, ki
je nameščen v trgu prestavil v bolj oddaljen kraj. Župan je
odgovoril, da se bo ta problematika rešila z vzpostavitvijo
ekip prvih posredovalcev. Prvi posredovalci bodo člani
prostovoljnih gasilski društev v občini Vransko, ki bodo
ustrezno usposobljeni za nudenje prve pomoči. Aktivirani
bodo na podlagi alarmnega načrta oziroma s klicem na 112.
S formiranjem teh ekip bodo vsa štiri prostovoljna gasilska
društva v občini dobila defibrilatorje, ki bodo nameščeni na
gasilskem domu Ločica pri Vranskem, na gasilskem domu
Tešova in gasilskem domu Prekopa in na športni dvorani
Vransko. PGD Vransko ima v upravljanju tudi prenosni
defibrilator, ki je nameščen v gasilskem vozilu. Vsi ti
defibrilatorji, bodo namenjeni tudi za širšo uporabo in ne
samo za prve posredovalce. Glede pravilne uporabe
defibrilatorjev bodo za občane po posameznih gasilskih
domovih organizirana izobraževanja. V kolikor se bo pokazal
interes za nabavo defibrilatorjev s strani občanov, bo občina
prispevala cca 10% cene. To se je že zgodilo v naselju
Vindija, kjer so se odločili, da sami poskrbijo za nakup in
montažo.
b) Vid Križnik
- Podal je pobudo za ureditev okolice ekološkega otoka na
parkirišču pri gostišču Slovan. Župan je predal besedo Mariji
Jerman, ki je povedala, da se bo najverjetneje še v
spomladanskem času urejalo celotno parkirišče v tem delu
trga, saj je izvajalec del že izbran. S samo ureditvijo, pa bo
tudi
ekološki
otok
dobil
ustrezno
podobo.
c) Marjan Pečovnik
- Povedal je, da v kolikor v športni dvorani Vransko poteka
večja prireditev, imajo obiskovalci le-te težave z iskanjem
lokacije same prireditve, saj ima ZKTŠ Vransko naslov na
Vransko 134, kjer je kulturni dom. Za prireditev je potrebno
navesti naslov, kjer se ZKTŠ Vransko dejansko nahaja to je
Vransko 23. Predlagal je, da se zadeva ustrezno uredi, da v
bodoče ne bi prišlo do takšnih zapletov. Župan je odgovoril,
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da se bo pobuda prenesla na Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko.

Sofinanciranje se izvede v obdobju petih let po 12.000€
letno.

č) Anica Jagodič
- Podala je pritožbo občana Rajka Vrbovška za ureditev
izvajanja zimske službe na poti do njegove hiše, saj naj bi bil
v letošnjem letu kar nekajkrat dobesedno odrezan od sveta.
Župan je povedal, da pritožbo prvič sliši, saj gospod
Verbovšek v času izvajanja zimske službe pritožbe na
občino ni podal. V mesecu novembru so bile v Informatorju
objavljene vse relacije izvajanja zimske službe z telefonskimi
številkami izvajalcev s tem namenom, da občani v primeru
težav lahko let-te takoj javijo. Pritožba se bo prenesla
izvajalcu zimske službe, drugače pa na občino prav veliko
pritožb glede izvajanja zimske službe ni prišlo.

K točki 9 Predlog spremembe ekonomske cene
programov v VRTCU VRANSKO
Župan je predal besedo Majdi Pikl ravnateljici OŠ VranskoTabor, ki je podala podrobnejšo obrazložitev. Nato je odprl
razpravo, v kateri je sodeloval Jože Matko. Sledilo je
glasovanje o sprejemu spremembe sklepa ekonomske cene
programov v VRTCU VRANSKO: 10 glasov ZA, 1 glas
PROTI

d) Jože Matko
- Pritožil se je o ne pravočasnem izvajanju zimske službe na
JP 916081 Prilope. Župan je povedal, da je potrebno v
takem primeru obvestiti občino, oziroma klicati izvajalca. V
tem delu je za izvajanje zimske služba zadolžena Kmetijska
zadruga, ki je imela kar nekajkrat okvaro, vendar so vsakič
poskrbeli za nadomestnega izvajalca.
- Kako daleč je z vzdrževanjem gozdnih cest za leto 2018?
Župan je odgovoril, da plan vzdrževanje gozdnih cest za leto
2018 za enkrat še ni pripravljen, takoj, ko bo prispela
pogodba s strani ministrstva in bo le-ta podpisana se bo v
sodelovanju z gozdarji pripravil tudi plan.
e) Ksenija Rovan Krivec
- Kaj se dogaja na področju otroškega zobozdravstva na
Vranskem, glede na to da je bil z dosedanjo izvajalko dr.
Majdo Gorenjak podpisan sporazum o odvzemu koncesije in
se je že nekaj sej nazaj obravnavala vloga za izdajo
koncesije, ki jo je podala dr. Petra Kosanović? Župan je
odgovoril, da je Občina Vransko na podlagi vloge dr. Petre
Kosanović izvedla javni razpis za podelitev koncesije, vendar
ji dodatne koncesije nato ni uspelo pridobiti. Zatem se je
spremenil Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je še zaostril
pogoje za podelitev koncesije in to dopušča le v primeru, da
javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja
zdravstvene službe. Glede na trenutno stanje na ministrstvu
in na vladi pa se pričakuje da bo zdravstveni dom sestavil
ekipo. Direktorica ZD Žalec naj bi že navezala stik z dr.
Gorenjakovo glede odkupa opreme, povedala je tudi, da ima
že nadomestno zdravnico. Zadeva se naj bi uredila še pred
koncem tega šolskega leta, ključnega pomena je predvsem
to, kako se bodo dogovorili glede odkupa opreme.
Ambulanta naj bi bila javna v kateri se bo izvajalo otroško
zobozdravstvo in pa delno tudi zobozdravstvo za odrasle.
Šolski sistematski pregledi za enkrat ostajajo v ZD Žalec.
Dokler se zadeva na Vranskem ne uredi bo občina še naprej
krila stroške prevoza otrok v Žalec.
K točki 12 Vloga Župnije Vransko za sofinanciranje
obnove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko
Župan je po uvodni obrazložitvi predal besedo
predstavnikoma Župnije Vransko, župniku Jožetu Turineku in
ključarju Justinu Sedeljšaku, ki sta podrobneje predstavila
potek obnove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko. Po
zaključeni obrazložitvi je župan odprl razpravo v kateri je
sodeloval Jože Matko. Sledilo je glasovanje: 11 glasov ZA, 0
glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 277
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, o
sofinanciranju obnove župnijske cerkve sv. Mihaela iz
proračuna Občine Vransko v skupni vrednosti 60.000€.
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 278
Občinski svet Občine Vransko potrdi spremembo
ekonomsko cene za vrtec Vransko, kot sledi:
- dnevni program za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja (1-3 let),v višini 420,84€
- dnevni program za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja ( 3-6 let), v višini 366,07€
Cene pričnejo veljati s 1.3.2018.
K točki 6 Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za
leto 2017 za storitev POMOČ NA DOMU
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 279
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom o
delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2017 za storitev
POMOČ NA DOMU.
K točki 7 Poročilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov
za socialno ogrožene občane Občine Vransko v obdobju
od 1.1.2017 do 31.12.2017
Župan je predal besedo Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv.
Rafaela Vransko, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato
je odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 280
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom o
pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene
občane Občine Vransko v obdobju od 1.1.2017 do
31.12.2017.
K točki 8 Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu,
z veljavnostjo od 01.03.2018
Župan je podal uvodno obrazložitev, nato je besedo predal
Mojci Hrastnik, direktorici Zavoda sv. Rafaela Vransko, ki je
zadevo podrobneje obrazložila. Po končani obrazložitvi je
odprl razpravo v kateri je sodeloval Marjan Pečovnik, ki je
predlagal, da se cena za uporabnika zaokroži na znesek 5€,
subvencija občine, pa bi tako znašala 12,41€. Ostali svetniki
so se s predlogom strinjali. Sledilo je glasovanje o izdaji
soglasja k ceni storitve pomoč na domu v skladu s
predlogom Marjana Pečovnika: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 281
Občinski svet Občine Vransko je podal soglasje k ceni
storitve »Pomoč družini na domu« v višini 17,41€.
Subvencija občine znaša 12,41€, cena za uporabnike
storitve znaša 5,00€ na uro.
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URADNE OBJAVE Občine Vransko
Cena velja od 1.3.2018 dalje.
K točki 4 Poročilo koncesionarja o poslovanju in
izvajanju
gospodarskih
javnih
služb
rednega
vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja
javnih površin na območju Občine Vransko v letu 2017
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 282
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih
javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter
urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine
Vransko v letu 2017.
K točki 5 Poročilo koncesionarja o poslovanju in
izvajanju
gospodarske javne službe
dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote
na območju Občine Vransko v letu 2017
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 283
Občinski svet Občine Vransko se seznani s Poročilom
koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Vransko v letu 2017.
K točki 3 Imenovanje občinske volilne komisije za
mandatno obdobje 2018-2022
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan
Krivec, ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri ni nihče sodeloval. Sledilo je glasovanje o sprejemu
sklepa o imenovanje občinske volilne komisije za mandatno
obdobje 2018-2022: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 284
Občinski svet Občine Vransko imenuje občinsko volilno
komisijo v naslednji sestavi:
Predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko
Namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24a,
3305 Vransko
Članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152a, 3305 Vransko
Namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24b, 3305
Vransko
Članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko
Namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim
33, 3305 Vransko
Član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
Namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305
Vransko.
K točki 10 Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Kseniji Rovan
Krivec, ki je podala obrazložitev, nato je odprl razpravo v
kateri je sodelovala Sonja Cencelj. Sledilo je glasovanje
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podaji mnenja o prijavljenih kandidatih na razpis za
ravnatelja II. Osnovne šole Žalec: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 285
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidatke
za ravnateljico II. OŠ Žalec Petre Petrovič Pražnikar,
glede na predstavljen program vodenja v obdobju 20182023, mogoče pričakovati uspešno vodenje šole, zato
daje pozitivno mnenje k njeni kandidaturi.
Občinski svet Občine Vransko meni, da je od kandidata
za ravnatelja II. OŠ Žalec Aljoše Šipa, glede na
predstavljen program vodenja v obdobju 2018-2023,
mogoče pričakovati uspešno vodenje šole, zato daje
pozitivno mnenje k njegovi kandidaturi.
K točki 11 Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Vransko za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podal župan in predal besedo Mariji
Jerman, ki je zadevo podrobneje razložila, nato je odprl
razpravo v kateri so sodelovali: Ivan Kokovnik, Jože Matko in
Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje o dopolnitvi
letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2018: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 286
Občinski svet Občine Vransko potrdi Dopolnitev letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Vransko za leto 2018 v predloženem besedilu, z
upoštevanjem popravka pri zaporedni št. 8, velikost
nepremičnine - namesto 47m2 se upošteva 66,30m2.
K točki 13 Vloga Čebelarskega društva Vransko za
pomoč pri izgradnji čebelnjaka
Župan je opravičil odsotnost predsednika Čebelarskega
društva Vranska Janeza Kropivška, ter podal obrazložitev,
nato je odprl razpravo v kateri sta sodelovala Ivan Kokovnik
in Ksenija Rovan Krivec. Sledilo je glasovanje o sklepu za
sofinanciranje izgradnje čebelnjaka: 11 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 287
Občinski svet občine Vransko sprejme sklep, da Občina
Vransko za potrebe izgradnje čebelnjaka Čebelarskega
društva Vransko iz občinskega proračuna zagotovi
sredstva za nabavo materiala, v vrednosti do 4.520,00€.
Občina pri omenjenem projektu nastopi kot investitor in
pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega
objekta. Izvedbo del in stroške opreme zagotovi
Čebelarsko društvo Vransko. Po zaključeni izgradnji se
čebelnjak preda OŠ Vransko-Tabor v upravljanje, za
potrebe čebelarskega krožka Čebelica Vransko,
ki
deluje v okviru OŠ Vransko-Tabor.
K točki 14 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 22.30.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
ZAKLJUČEK MEDNARODNEGA PROJEKTA »HEAD IN THE CLOUDS« V BOLGARIJI
Šesta in s tem zadnja izmenjava v okviru mednarodnega
projekta Erasmus plus z naslovom Head in the clouds, ki se
z letošnjim šolskim letom zaključuje, je potekala v Bolgariji, ki leži v vzhodnem delu Balkanskega polotoka. Tokratne
izmenjave sva se udeležili koordinatorica projekta Maja Jerman in članica projektnega tima Nataša Pečovnik ter koordinatorji in predstavniki iz Bolgarije, Latvije, Portugalske, Grčije, Slovaške, Španije in Francije.

ši kraj Sopot, kjer smo obiskali šolo gostiteljev. Pripravili so
nam tradicionalni sprejem s kruhom in soljo, plesom v nošah
in pesmijo. Imeli smo priložnost sodelovati pri šolskem delu
in spoznati bolgarski šolski sistem. Vsaka država je zasadila vrtnico v skupen vrt, v znamenje sodelovanja in povezovanja. Obiskali smo muzej največjega bolgarskega pisatelja
Ivana Vazova, prijazno pa nas je pozdravil tudi župan. Pot
nas je peljala še v Kazanluk - dolino vrtnic, drugo največje
mesto v Bolgariji, ter prestolnico kulture Plovdiv, kjer najdemo zelo veliko arheoloških najdišč, muzejev, galerij in drugih
kulturnih ustanov. Po vrnitvi v Sofijo smo se poslovili in si
zaželeli uspešno delo ter sodelovanje še v prihodnje.
Projekt se sicer zaključuje, nas pa čaka še veliko dela, da
opravimo vse zastavljene cilje in zaključne dejavnosti. Spletli
smo veliko prijateljskih vezi, predvsem s predstavniki projekta iz Francije. Z učenci bodo našo šolo, naš kraj in državo
obiskali v naslednjih mesecih.
Nataša Pečovnik in Maja Jerman

Delo se je pričelo v Sofiji, v glavnem mestu Bolgarije. Spoznali smo mesto in življenje v njem ter si ogledali muzeje, cerkve
in druge znamenitosti. Spoznavanje države je popestrila pisava cirilica, ki jo je poznal le redkokateri udeleženec. Med
izmenjavo smo si po dolgem času izmenjali mnenja in občutke o delu, dobre ideje, mnenja in izboljšave. Vsakodnevno
je sledilo delovno srečanje, ki je bilo namenjeno predvsem
evalvaciji projekta in pisanju zaključnega poročila. Srečanje
smo v naslednjih dneh nadaljevali v okolici starega antičnega
mesta Hisarya, bogatega s termalno vodo. V bližini je manj-

SEN KRESNE NOČI
V petek, 16. marca 2018, smo si pri angleščini še posebej
prizadevni učenci 8. in 9. razreda Osnovne šole Vransko-Tabor z mentoricama Beatriko Jernejc in Mojco Zavasnik ogledali SEN KRESNE NOČI v izvedbi ENGLISH STUDENT THEATRE II. GIMNAZIJE MARIBOR. Gre za magični muzikal o
mladosti in njeni norosti, zmešnjavah in relativnosti ljubezni
po Shakespearovo.
Dogajanje je postavljeno v sodobno svetovno metropolo.
Muzikal pripoveduje o poroki diktatorja Tezeja in kraljice
Hipolite, prepovedani ljubezni Lisandra in Hermije, ki jo prepoveduje Hermijin oče Egej, in ljubezni Helene do Dimetrija.
Zgodba se na koncu konča prijazno do vseh.
Muzikal je trajal dve uri in pol z odmorom, odigran pa je bil
v angleškem jeziku. Po predstavi smo se okrepčali še v McDonald'su v Mariboru.
Tjaša Pečovnik, 9. a
Osnovna šola Vransko-Tabor
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Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
SEM LAHKO EDINSTVEN/A?
V petek, 16. marca 2018, smo se odpravili v Gimnazijo Velenje
na predstavitev najboljših prispevkov ter podelitev priznanj
in nagrad mladim ustvarjalcem literarnega natečaja Ustvarjajmo v tujem jeziku 2017/2018 z razpisano temo »Sem lahko
edinstven/a?«.
Učenci in učenke so lahko ustvarjali
v angleščini ali v nemščini. Nastale so
pesmi, kratke zgodbe, stripi, skeči,
pravljice, spisi, kratki filmi … Natečaj
v angleščini je imel naslov »Embrace
your uniqueness!« Z Osnovne šole
Vransko-Tabor so prispevke ustvarili
Tjaša Pečovnik, Neža Podbregar, Nastja Podgoršek Ferčec in Aleksej Macarol Vrabec iz 9. a ter Nives Podbregar
iz 8. b. V Velenje nas je spremljala gospa Mojca Zavasnik.
Najprej smo poslušali oziroma si ogledali nagrajene prispevke, med njimi
sta z naše šole bila Nastjin in Aleksejev. Iskrene čestitke obema! Sledil je
srečelov, kjer smo vsi dobili različna
super darila.
Po predstavitvah prispevkov je sledila
sproščena delavnica z naravnim govor-

cem angleščine Benom Ashom. Z njim smo se pogovarjali
o razlikah med slovenskimi in angleškimi običaji. Vsi smo se
imeli lepo in upamo, da bo še kdo naslednje leto ustvarjal za
ta natečaj.
Ana Pečovnik, 9. a , Osnovna šola Vransko-Tabor

Iz življenja društev
LOVRENC-LISCA
Letošnja zima je kriva, da se narava prebuja malo pozneje, zato smo marčevski planinski izlet premaknili v april, kajti na Lovrencu je Clusijev svišč (encijan)
šele začel cveteti. Traso pohoda smo zaradi nizkega števila prijavljenih nekoliko
spremenili, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Na Lovrencu nas je pričakal
varuh narave Dušan, ki v času cvetenja organizira »čuvanje« encijana. Vsako leto
namreč nepridipravi izkopljejo kar nekaj teh zaščitenih rastlin s korenino vred.
V mežnariji smo si pod Dušanovim vodstvom ogledali razstavo »Narava na Lovrencu in okolici«. Povedal nam je legendo o cerkvi na Lovrencu, ki jo je v knjižici z

naslovom Pastirček Lovrenc zapisal pater dr. Karel Gržan, ter izčrpno odgovoril na vsa naša vprašanja.
Pot smo nato nadaljevali mimo cerkve
sv. Jošta na Lisco. Če nam je bilo zjutraj
na Lovrencu še malo hladno, smo se
med slikovito potjo, na kateri smo občudovali pestro spomladansko cvetje, prijetno ogreli. Zadnji del poti se nam je za
vodnika pridružil zlati prinašalec.
Na Lisci pa gneča, tako na vzletišču
jadralnih padalcev kakor tudi pri koči.
Po kar dolgem počitku z okrepčilom in
sončenju smo se odpravili nazaj proti
izhodišču, kjer smo imeli avto. Prijetno
utrujeni smo se v popoldanskih urah vrnili na Vransko.
Mislim, da ni potrebno poudariti, da ste
zamudili čudovit izlet v najlepšem (in
prvem) res toplem dnevu letošnjega
leta, ki pa seveda ni zadnji. Pa drugič.
Bojan Mavrič

VELIKONOČNI POHOD
Letošnji velikonočni pohod smo izvedli 2. aprila. V
trgu Vranskega se nas je zbralo skoraj 60 pohodnikov. Pridružili so se nam tudi šolarji z razredne
stopnje, skupaj s simpatično učiteljico in starši.
Opravili smo ravninsko traso z nekaj vzponi.
Pot nas je z Vranskega vodila na Briše, naprej v
Selo in preko Stopnika v Jevše. Od tam smo se
po gozdni poti odpravili do cerkve v Šmartnem,
kjer smo imeli malico. Po malici smo se odpravili mimo cestninske postaje, kjer so nas šolarji in
starši zapustili, do Vindije. Z otroki smo izgubili
tudi zagnane pevce oziroma bolje rečeno pevke.
V Vindiji nas je prijazna domačinka Urška pogostila z lovsko pijačo. Odpravili smo se do letalskega
pristajališča Ranč, kjer nam je lastnik g. Mitja Ribarič prijazno predstavil svoji letali in letalstvo.
Ob poslušanju zanimivih dejstev in prigod smo
nekateri spoznali, da imamo v naši občini tudi
takšno lepo dejavnost.
Sledil je rahel spust do Picerije Aida, kjer smo
se okrepčali. Po obedu se je število pohodnikov
skrčilo na 16 oseb, očitno je prebava zahtevala
svoj visoki davek. Mimo čistilne naprave v Prekopi
smo se podali na pot in preko Čepelj in Brodov
ter Ilovice srečno prispeli na Vransko v zgodnjih
popoldanskih urah. Pohod je minil v lepem vzdušju ob prekrasnem vremenu in brez nezgod.
Andrej Semprimožnik
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Iz življenja društev
OB KONCU DESETE SEZONE KOŠARKE NA VRANSKEM
Tako kot ena lastovka še ne prinese pomladi, tako tudi en
Vran na zunanjem košarkarskem igrišču ne prinese poletja.
Vendar je slednje že blizu in s tem tudi konec desete tekmovalne sezone.
Kot na vsako do sedaj smo se nanjo začeli pripravljati že
zgodaj v avgustu 2017, prvič pa smo letos nastopili prav v
vseh starostnih kategorijah (U-9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-19
in člani). Na to smo v klubu izjemno ponosni, saj se s celotno tekmovalno piramido lahko pohvali le peščica najboljših
klubov v Sloveniji, v Savinjski dolini pa le naš.
Pregled sezone tokrat začenjamo pri najmlajših, ki se še edini
potijo na tekmah širom Slovenije in odlično zastopajo barve
Vranov in občine Vransko. Najštevilčnejši ekipi Vranov, U-9
in U-11, skoraj ne poznata poraza. Po šestih tekmah fantje
ekipe U-9 ostajajo neporaženi, ekipa U-11 pa je na dvanajstih
tekmah le dvakrat morala priznati premoč nasprotnikom.
Obe ekipi do konca sezone čakajo še trije turnirji, z ekipo
U-11 pa bomo sodelovali tudi na mednarodnem turnirju 30.
aprila v Ilirski Bistrici, kamor smo bili povabljeni zaradi dobrih predstav ekipe U-13. Ta je v 1. SKL dosegla izjemen uspeh in se uvrstila med 16 najboljših ekip v Sloveniji! Vsekakor
bi lahko bili uvrščeni še nekoliko višje, če se ne bi v vsakem
delu tekmovanja srečali z izjemno močno ekipo Helios Suns,
ki je na koncu osvojila naslov državnih prvakov. Člani ekipe
U-13 so nastopili tudi na tekmovanju Basket 4 Kids, ki ga je
premierno izvedel Sport Klub. Organizacijo prvega turnirja
smo prevzeli Vrani, na domačem parketu premagali vse tri
naše nasprotnike in si tako izborili vstopnico za nastop na finalnem turnirju, ki je potekal 1. aprila v Domžalah. Na turnirju
smo zasedli 3. mesto ter domov odnesli izjemno velik pokal
in vrsto novih izkušenj. Reportaža turnirja in tudi naša zmaga za 3. mesto je bila predvajana na Sport Klubu.

Ekipa mladincev (U-19) je bila formirana premierno in svoje
delo na parketu je opravila z odliko. V 2. SKL so zasedli končno 3. mesto, skupno pa 26. mesto v Sloveniji. Vsi igralci so bili
priključeni trenažnemu procesu in tekmam članov, kjer so
skozi sezono dobivali vedno vidnejše vloge. Izkušnje, pridobljene na fizično zahtevnih članskih treningih in tekmah, pa
so znali unovčiti proti svojim vrstnikom, kjer so bili predvsem
v drugem delu sezone dominantni. Bravo, mladinci!
Pregled sezone zaključujemo pri članih, ki jim je v prvem delu
sezone le malo zmanjkalo za uvrstitev v ligo za prvaka, zato
smo drugi del sezone igrali tekme za razvrstitev. Močno
pomlajena članska ekipa je presegla pričakovanja, zastavljena pred začetkom sezone. Nov, mlad igralski kader pa vzbuja
optimizem za prihajajoče košarkarske sezone na Vranskem.
Pred koncem letošnje sezone nas torej čaka le še nekaj tekem, turnirjev, odigrali pa bomo še kakšno pripravljalno
tekmo za prihodnjo sezono. Seveda bodo tudi letos vsakodnevni treningi potekali do konca šolskega leta, 5-krat
tedensko na parketu VRANE.

Ekipi U-15 in U-17 sta sezono začeli rezultatsko nekoliko manj
uspešno, vendar je bil žreb neusmiljen in nas je potisnil v
elitno družbo ekip, kot so Petrol Olimpija, Janče, Grosuplje,
Škofja Loka in drugi. Vseeno pa so fantje med sezono pokazali izjemen napredek. Vsakodnevni treningi košarke, dodatni treningi moči, telesne priprave v fitnesu in težke tekme
so naredili svoje. Zato smo v klubu na naše fante izjemno
ponosni.

POMAGATI JE POTREBNO STAREJŠIM, KI SO OSAMLJENI
Pred dnevi je Občinska organizacija Rdečega križa Vransko
organizirala Skupščino, na kateri so člani pregledali delo v
lanskem letu in si zastavili načrt dela za letošnje leto. Med
drugimi so poudarili pomen ustanovitve ekipe prve pomoči.

jo odtujene, če jim želimo pomagati, pa pomoč zavračajo,
kljub temu da so nesposobni za samostojno življenje. Po navadi lahko pridejo do starejših ljudi le tisti, ki jih poznajo in se
jih zato ne bojijo.

Zaradi oddaljenosti Vranskega od Žalca je zelo pomembno,
da so z območja Vranskega za nudenje prve pomoči usposobljeni tisti, ki lahko takoj ob nesreči poškodovanemu nudijo laično prvo pomoč do prihoda NMP iz Žalca, zato sta na
pobudo župana Franca Sušnika junija lani Občina Vransko in
RKS – Območno združenje Žalec ustanovila 6-člansko ekipo
prve pomoči.

Denarno pomoč ljudje zavračajo, saj različni dodatni
prihodki vplivajo na njihove
nadaljnje prejeme denarne
socialne
pomoči.

Največja težava je še vedno pomanjkanje stikov s starejšimi v
lastnih domovih, ki so zaradi tega nesocializirani in se počuti-

Iz življenja društev / Ne spreglejte
VELIKONOČNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU
ŠRD Ločica je po večletnem premoru organiziralo velikonočni turnir v namiznem tenisu. Nekoč še v kulturnem
domu je za organizacijo tega dogodka skrbel takrat predsednik Športnega društva Vransko, Jože Kapus, ki pa je sedaj
rekreativni igralec namiznega tenisa v naši športni dvorani.
Ob torkih in petkih se igrajo napeti boji posamezno in v dvojicah, med deset do dvanajst rekreativci. Igranje pa zadnje
čase navdušuje tudi mlade.
Velikonočni ponedeljek je bil ravno pravi čas, da smo "pokurili" nekaj zalog potice, šunke in jajc. Turnir je potekal dopoldan in prijavilo se je 18 igralcev od Vrhnike do Trbovelj in
povsod vmes. Najmlajši tekmovalec Aljaž je bil star komaj 14
let, doma iz sosednjega Motnika. Razlika med najstarejšim
in najmlajšim igralcem je bila preko 50 let. Med igralci je bila
tudi ena igralka, in sicer Neža Kumer, ŠD Partizan Tabor.

Najmlajši igralec je spretno in močno vihtel svoj lopar, tako da
je premagal tudi najbolj izkušene igralce. Na koncu je tako zmagal Aljaž Goltnik, ŠD Motnik, drugo mesto je zasedel Andi Baloh,
ŠD Partizan Tabor, tretje pa Janez Kuder, ŠD Trnava. Imeli smo
tudi tolažilno skupino z namenom odigrati čim več tekem. V tej
skupini je zmagal Stane Petrič, ŠD Partizan Tabor, drugo mesto
je zasedel Črt Sojar Voglar, ŠD Vrhnika, tretji pa je bil naš član
Milan Grahek. V igrah dvojic smo pare izžrebali. Zmago in zlato medaljo sta domov odnesla Črt Sojar Voglar, ŠD Vrhnika in
Roman Zlobko, ŠD Trnava. Drugo mesto sta osvojila oče in sin,
Stane in Tomaž Petrič, tretje pa Janez Kuder in Andraž Masnec,
ŠD Trnava. Za pomoč pri organizaciji se še posebej zahvaljujemo
Mitju Zupanu iz ŠD Partizan Tabor.
Turnir smo ob 13. uri zaključili z malico in veselim kramljanjem.
Zagotovo se naslednje leto zopet snidemo.
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Ne spreglejte
Vljudno vas vabimo na odprtje razstave

Kranjske nose

Goldensteinove upodobitve
Odprtje razstave bo
v četrtek, 17. maja 2018, ob 18. uri
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.
O Goldensteinovih upodobitvah bosta spregovorila
umetnostni zgodovinar Aleš Stopar in lastnica Božena Macarol.
Prireditev bodo s štajerskimi plesi obogatili člani Folklornega
društva Vransko.
Razstava bo odprta do 1. avgusta 2018.

JENKRAT JE BIV - PODOBE KRIŽNIKOVIH PRAVLJIC,
LIKOVNI NATEČAJ 2018
Križnikov festival se je močno usidral v naše in tudi širše okolje. Na Križnikovo pravljično dediščino se spominjamo na različne načine, tudi z likovnim
natečajem. Letošnji že 7. Križnikov pravljični festival se bo odvijal 8. in 9.
junija, seveda v Motniku.
Z letošnjim festivalom pa se skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije
posvečamo gozdnim pravljicam v okviru projekta LIFEGENMON. Z gozdnimi pravljicami želimo spodbuditi spoštovanje do gozda, dreves in zavedanje ohranjanja biotske raznovrstnosti. Z ohranjanjem biotske pestrosti
v naših gozdovih so drevesa bolj odporna na okoljske spremembe, kot so
vetrolomi, žled, podlubniki. LIFEGENMON je projekt za podporo dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves
na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije.
Organizatorji razpisujejo likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Tema natečaja je Križnikova
pravljica O treh sinovih, ki predstavlja izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje na temo ekologije in pomena gozdov.
Pravljica govori o očetu, ki svoje tri sinove vpraša: »Kaj bi ti s temi smrekami naredil, če bi bile tvoje?«
Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol in traja do 25. maja 2018. Izbrana likovna dela bodo razstavljena in nagrajena na 7. Križnikovem pravljičnem festivalu in festivalu gozdnih pravljic.
Več podatkov in navodila za natečaj dobite na spletnem naslovu:
http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/4294/Likovni-natecaj-Jenkret-je-biv-%e2%80%93-podobeKriznikovih-pravljic.
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Ne spreglejte
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Ne spreglejte

Društvo upokojencev Vransko
vabi

v četrtek, 17. 5. 2018,
na IZLET

Brezje-Kranj-Preddvor-Jezersko.
Odhod z Avtobusne postaje Vransko
ob 8. uri.
Cena izleta je 25 evrov.
Prijave in informacije:
Valči Zupan, 031 494 833.

Ne spreglejte
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Ne spreglejte
Komaj jih že čakamo – dolge poletne večere! Da bodo minili čim bolj sproščeno, zabavno in z okusno
mero kulinarike, bomo poskrbeli v Hiši Lisjak.
Med aprilom in septembrom 2018 se bodo vsak mesec izmenično zvrstili trije zabavni in trije domači
večeri glasbe, plesa, kulinaričnih prigrizkov in pijače.

Prvi večer - 20. 4. 2018 - bo plesni. Popestrila ga bo osemnajstčlanska zasedba The Moonlighting Orchestra, ki v svoj program uvršča glasbene stile od bluesa, soula, evergreenov, ˝zlatih ˝slovenskih popevk, jazza do funka in latina ter plesne
glasbe.
Na idilični lokaciji naše jase v Miklavžu pri Taboru boste zadihali v naravi in pustili vsakodnevne skrbi daleč stran. Obljubljamo vam fajn družbo! Pripravili bomo poletne prigrizke in kreacijske jedi ob dobri pijači.

ZELIŠČARNA
– večer z zeliščarico Kato Laštro
Vabljeni v ZELIŠČARNO Kate Laštro, v kateri predstavlja
naslednje dejavnosti:
- predstavitev projekta ZELENA PISMENOST,
- predstavitev treh slikanic,
- ogled 30-minutnega dokumentarnega filma ZELIŠČARICA,
- čajanka, pokušina domačega zeliščnega čaja iz zelišč, ki so
nabrana v naravi,
- posredovanje informacij o uporabi zelišč v vsakdanjem
življenju, pogovor z udeleženci dogodka.
DUTŽO Vransko

Ne spreglejte

OD 7. MAJA ENOMESEČNA
POPOLNA ZAPORA CESTE MED
TRGOM VRANSKO IN TRGOVSKIM
CENTROM JAGER
Predvidoma 7. maja se bo pričela ureditev
makadamskega parkirišča v trgu Vransko,
zaradi katere bo 30 dni popolnoma zaprta cesta med trgom Vransko in trgovskim centrom
Jager (JP 916322, Odcep Brglez).
V času popolne zapore bo urejen in označen
obvoz, stanovalcem na naslovih Vransko 49,
Vransko 86, Vransko 86a in Vransko 88 pa bo
omogočen dostop do objektov.
Prosimo za razumevanje.

VABLJENI NA IZOBRAŽEVANJA
O TEMELJNIH POSTOPKIH OŽIVLJANJA IN UPORABI DEFIBRILATORJA
V aprilu smo na vse gasilske domove v občini namestili omarice z defibrilatorji. Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo
električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Uporaba je varna in enostavna,
uporablja ga lahko prav vsak.
Zato vas vabimo, da se udeležite izobraževanj o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja, ki
bodo:
• v torek, 8. 5., ob 18. uri v Gasilskem domu Tešova;
• v torek, 8. 5., ob 20. uri v Gasilskem domu Ločica;
• v sredo, 9. 5., ob 18. uri v Kulturnem domu Vransko;
• v sredo, 9. 5., ob 20. uri v Gasilskem domu Prekopa.
Dve uri vašega časa lahko nekomu rešita življenje.
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Ne spreglejte
LETOŠNJA ČISTILNA AKCIJA BO V JESENI

Občina Vransko se 15. 9. 2018 vključuje v akcijo Očistimo Slovenijo 2018.

V MAJU IN JUNIJU OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE
Predvidoma 8. maja se bo pričela obnova mrliške vežice na Vranskem, ki jo bo izvajalo podjetje REMONT, d. d., iz Celja. Obnovitvena dela bodo okvirno trajala do 15. junija. Uporaba
mrliške vežice v tem času ne bo mogoča, zato bosta za zadnje slovo od pokojnikov na
voljo kapela sv. Antona v župnijski cerkvi in avla kulturnega doma.
Hvala za razumevanje.

V TRGU ODSLEJ TUDI KOŠ ZA PASJE IZTREBKE
V trgu Vransko je odslej nameščen koš za pasje iztrebke. Verjamemo, da ga bodo lastniki
štirinožnih prijateljev veseli in bodo poskrbeli, da bodo iztrebki njihovih ljubljenčkov po
opravljeni nujni potrebi končali v tem košu. Mlade mamice z vozički, sprehajalci in drugi
uporabniki površin za pešce jim bodo za to gotovo hvaležni.

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

27. 4. 2018
11.00

TOVARIŠKO SREČANJE
OB DNEVU UPORA
SLOVENSKEGA NARODA

pri Domu krajanov
Tabor

ZB za vrednote NOB Tabor
(040 502 954)

27. 4. 2018
19.00

POMLADNI KONCERT
GLASBENICE IN SOPRANISTKE NINE KREČA
Z GOSTI

cerkev
sv. Jurija Tabor

Nina Kreča
(068 195 353)

27. 4. 2018
20.00

12. TRADICIONALNA SALAMIJADA

Kmetija Laznik,
stara štala

28. 4. 2018
08.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16, Tabor

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

28. 4. 2018
9.00

ŠENTJURSKI VZPON
NA KRVAVICO

Ojstrica-KrvavicaZajčeva koča

ŠD Partizan Tabor
Blaž Ribič (040 453 407)
Viki Urankar (040 636 295)

29. 4. 2018
8.00-22.00

26. ŠENTJURSKI SEJEM

okolica občinske zgradbe,
POŠ-a in
Doma krajanov Tabor

Občina Tabor in
PGD Kapla-Pondor
(03 705 70 80)

1. 5. 2018
9.00

PRVOMAJSKI POHOD
NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN
ZAJČEVO KOČO

odhod izpred
KZ Tabor

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

10. 5. 2018
9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO KMETOVANJE

sejna soba
Občine Tabor

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

12. 5. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16, Tabor

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

16. 5. 2018
18.00

SPREJEM NOVOROJENČKOV IN
PRVOŠOLČKOV PRI ŽUPANU

telovadnica
Doma krajanov Tabor

Občina Tabor
(03 705 70 80)

19. 5. 2018
20.00

LETNI KONCERT
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA TABOR Z
GOSTI

telovadnica
Doma krajanov Tabor

MePZ Tabor
(041 657 580)

Vaška skupnost Miklavž in Hiša Lisjak
(041 543 396)

POSLOVILI SO SE
Marca in aprila so se od nas poslovili:
Frančiška Sternišnik (1928-2018), Jeronim 51
Marijana Goropevšek (1942-2018), Prekopa 37 A
Marija Golobič (1930-2018), Vransko 115
Neža Bajde (1925-2018), Vransko 34
Alojzija - Lojzka Marko (1933-2018), Brode 27

Napovednik dogodkov - MAJ 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

30. 4. 2018
20.00

KRESOVANJE
z Ansamblom Franca Zupana s prijatelji

travnik pred AMZS Centrom varne
vožnje

Občinski odbor SDS Vransko

1. 5. 2018

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO
SREČANJE NA ČRETI
delavska maša
spominska slovesnost
družabno srečanje

cerkev Matere Božje
spomenik padlim v NOB
planinski dom

Občina Vransko,
Občina Nazarje,
Planinsko društvo Vransko
(03 703 28 00)

5. 5. 2018
10.00-13.00

GARAŽNA RAZPRODAJA NA VRANSKEM

pri Športni dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)

7. 5. 2018
18.00

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI
IN SE VESELIJO

Kulturni dom Vransko

Družba Radio-Tednik Ptuj,
Občina Vransko, Občina Tabor
(03 703 28 00)

8. 5 2018
10.00

LITARARNO DRUŽENJE
S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

8. 5. 2018
18.00

IZOBRAŽEVANJE O TEMELJNIH POSTOPKIH
OŽIVLJANJA IN UPORABI DEFIBRILATORJA

Gasilski dom Tešova

Občina Vransko
(03 703 28 00)

8. 5. 2018
20.00

IZOBRAŽEVANJE O TEMELJNIH POSTOPKIH
OŽIVLJANJA IN UPORABI DEFIBRILATORJA

Gasilski dom Ločica

Občina Vransko
(03 703 28 00)

9. 5. 2018
18.00

IZOBRAŽEVANJE O TEMELJNIH POSTOPKIH
OŽIVLJANJA IN UPORABI DEFIBRILATORJA

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

9. 5. 2018
20.00

IZOBRAŽEVANJE O TEMELJNIH POSTOPKIH
OŽIVLJANJA IN UPORABI DEFIBRILATORJA

Gasilski dom Prekopa

Občina Vransko
(03 703 28 00)

10. 5. 2018
19.00

Predavanje mag. Nataše Ferant
PRIDELOVANJE IN UPORABA ZELIŠČ

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

11. 5. 2018
19.00

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB
OBČINSKEM PRAZNIKU
RAZSTAVA ROČNIH DEL, FOTOGRAFIJ OBČINE

Športna dvorana Vransko

Občina Vransko, DUTŽO Vransko
(03 703 28 00)

12. 5. 2018
10.00-14.00

PLEZANJE ZA OBČANE

Plezalna stena Vransko

ŠPO PD Vransko
(031 858 256)

12.-13. 5. 2018
10.00-18.00

10. RAZSTAVA ROČNIH DEL,
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ OBČINE

Športna dvorana Vransko

DUTŽO Vransko, Občina Vransko
(03 703 28 00, 041 760 678)

14. 5. 2018
19.00

Zaključna prireditev
SAVINJČANI BEREMO 2017/18

Dom II. slov. tabora v Žalcu

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
(03 712 12 52)

16. 5. 2018
17.00

VRANSKO – MOJ KRAJ

ploščad pred Kulturnim domom
Vransko

Vrtec Vransko, LIvRA Vransko
(070 569 604)

17. 5. 2018
8.00

Izlet upokojencev
Brezje-Kranj-Preddvor-Jezersko

odhod z Avtobusne postaje
Vransko

Društvo upokojencev Vransko
(031 494 833)

17. 5. 2018
18.00

Odprtje razstave
KRANJSKE NOŠE – Goldensteinove upodobitve

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(041 919 829)

18. 5. 2018
11.00

ODPRTJE ČEBELNJAKA

vrt OŠ Vransko-Tabor

Čebelarsko društvo Vransko
(031 241 522)

18. 5. 2018
18.00

REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV

Kulturni dom Vransko

Kulturno društvo Vransko
(051 262 485)

19. 5. 2018
9.00

2. KULINARIČNI POHOD
»Z Guštom po poti dediščine«

start pred Schwentnerjevo hišo

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 919 829)

19. 5. 2018
19.00

Predavanje ddr. Igorja Grdine
SCHWENTNER IN NJEGOV ČAS

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 5. 2018
10.00

LITERARNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

22. 5. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

24. 5. 2018
17.00

TEST HOJE

Nogometno igrišče Vransko

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10, 041 238 749)

25. 5. 2018
19.00

Večer s Kato Laštro
ZELIŠČARNA

Občinska knjižnica Vransko

DUTŽO Vransko
(041 760 678)

26. 5. 2018
9.00

TURNIR V KOŠARKI - U9

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko
(031 475 072)

26. 5. 2018
10.00

VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI
ZASVOJENOSTI

igrišče pri Športni dvorani Vransko,
igrišče v Prekopi,
Športni park Ločica

ZKTŠ Vransko
(041 238 749)

26. 5. 2018

Tradicionalna tekma
VZHOD : ZAHOD

Nogometno igrišče Vransko

NK Vransko
(041 418 439)

26. 5. 2018
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
CAPELLA CARNIOLA

cerkev sv. Jeronima na Taboru

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

29. 5. 2018
9.00

PODELITEV BRALNE ZNAČKE
z nizozemskim pisateljem STEFANOM
BOONENOM in ilustratorjem MELVINOM

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko-Tabor in KUD Sodobnost International
(03 703 23 70)

10.30
12.00
13.00
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Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na

2. KULINARIČNI POHOD

”
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“Z Guštom po
letos po novi trasi
sobota, 19. 5. 2018

8.00-9.00
prijava pohodnikov pri Schwentnerjevi hiši
predstavitev in degustacija TD GUŠT in ponudnikov v TIC-u
9.00
start pohoda
14.00
cilj pri Športni dvorani Vransko
Informacije:
www.zkts-vransko.si
041 919 829, 041 238 749, 031 210 298

