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OBČINSKI INFORMATOR
številka 145
Vransko, 30. 5. 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,
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, PGD
Prekopa-Čeplje-Stopnik, ŠPO PD Vransko, Tone Tavčer, Matjaž
Žnidaršič, Janko Pirnat
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 29. 6. 2018.

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

Prispevke zbiramo do 15. 6. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

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

UREDNIŠTVO

Pisma bralcev/Zgodilo se je ...
ZAHVALA
NERADI se spominjamo 6. marca, ko nam je sneg porušil hlev.
Le slaba dva meseca potem je po zaslugi dobrih ljudi zrastel lep objekt za živino in seno. Iskreno se
zahvaljujemo gospodu županu Francu Sušniku, Občini Vransko, Karitas Vransko, občanom za denarne
prispevke, Rdečemu križu, Kmetijski zadrugi Vransko, Gasilcem Vransko-Ločica, vsem, ki ste darovali bale
sena, in vsem, ki ste kakor koli pomagali. Posebna zahvala je namenjena vsem vaščanom, še posebej Radu
Jermanu, ki je organiziral in vodil potek obnove hleva, sosedu Jožetu in Mariji Eberlinc ter Milanu Bistanu,
ki so sprejeli našo živino pod svojo streho in dva meseca skrbeli zanjo.
Hvaležni smo vsem in vsakemu posebej.
Bistanovi, po domače NAMARJEVI, iz Zahomc

150 LET TRGA IN 20 LET OBČINE VRANSKO
Letošnja slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki
ga Občina Vransko praznuje 14. maja v spomin na leto 1868,
ko je cesar dotedanji kraj Vransko povišal v deželno-knežji
trg, je bila 11. maja v športni dvorani.

Goropevšek iz Prekope za dolgoletno uspešno delovanje
na društvenem področju; za izjemne športne dosežke so
priznanje Občine Vransko prejeli Simon Zajc, Ema Mešič in
Ana Mešič, vsi iz Brodov.

Osrednji govornik na slavnostni akademiji župan Franc Sušnik
je v svojem nagovoru med drugim strnil glavne dosežke
Občine Vransko v zadnjih 20 letih ter se zahvalil vsem, ki so
pripomogli k razvoju občine. Še posebej je poudaril, da letos
mineva 150 let, ko je Vransko postal trg in si pridobil trške
pravice. Med pomembne pridobitve v zadnjih 20 letih je navedel novo šolo, povečan vrtec, športno dvorano, daljinsko
ogrevanje, obnovljene ceste, čistilni napravi, vodovod, kanalizacijo …

Ob tej priložnosti so župan Franc Sušnik, vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Janez Melanšek, predsednik
GZ Žalec Edo Kugler in poveljnik Franc Rančigaj ter strokovni
direktor Splošne bolnišnice Celje asist. mag. Franc Vindišar
s predsedniki prostovoljnih gasilskih društev iz GPO Vransko podpisali Dogovor o aktiviranju gasilskih enot z območja
Občine Vransko z namenom reševanja življenj z izvajanjem
temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Asist. mag. Franc Vindišar je 23 prvim
posrednikom podelil potrdila, Edo Kugler pa identifikacijske
izkaznice.

V nadaljevanju je skupaj z direktorico občinske uprave Marijo Jerman podelil priznanja Občine Vransko. Grb Občine
Vransko sta prejela Franc Beričič z Vranskega za življenjsko
delo na področju agronomije in prispevek pri ohranjanju
sakralne in kulturne dediščine ter Košarkarsko društvo Vrani Vransko za izjemen prispevek k razvoju košarke v Občini
Vransko, delo z mladimi in promocijo občine; plaketo Občine
Vransko Rado Jerman iz Zahomc za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji komunalne infrastrukture, Breda Rančigaj z Vranskega za dolgoletno uspešno delovanje na društvenem področju in Jože

Slavnostno akademijo so poleg Pihalnega orkestra Prebold
obogatili z 10. razstaoe ročnih del Vezilj Snežinka, Vranskih
rož'c in članov likovnega krožka, ki delujejo v okviru društva
Univerza za III. življenjsko obdobje Vransko, ter razstavo fotografij občine iz zraka. Ob koncu je zbrane nagovoril predsednik PD Vransko Marko Krivec in županu Francu Sušniku
izročil kipec planinca. Prireditve ob občinskem prazniku
bodo potekale vse do 6. oktobra.
T. Tavčar
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Zgodilo se je ...
NAGOVOR ŽUPANA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
deželnoknežji trg. Prvega novembra istega leta pa je takratni notranji minister Carl Giskra novorazglašenemu deželnoknežjemu trgu Vransko dodelil tudi grb.
V tistih dneh je bilo na Vranskem 108 hiš in 586 duš, kot so
zapisali kronisti; od tega 245 moških in 341 žensk. V tedanji
Občini Vransko pa je v 201 hiši živelo 1111 prebivalcev.
"Ta dogodek vzbudil je splošno veselje in 14. majnika 1868
praznovalo ga je prebivalstvo s slovesno službo božjo, potem z razstavo živine z obdarovanjem in veliko ljudsko veselico," je zapisal Ivan Gabršek, okrajni tajnik na Vranskem
ob 20-letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge.
Dvajset let po teh dogodkih, leta 1888, sta na območju Župnije – fare Vransko na območju današnje Občine Vransko delovali Občina Vransko in Občina sv. Jeronim. V obeh občinah
je živelo 2980 duš.
Spoštovane gospe in gospodje !  
Letošnji občinski praznik praznujemo v znamenju dveh
pomembnih jubilejev. Dvajsetletnice ustanovitve Občine
Vransko v samostojni Sloveniji in 150-letnice trga Vransko.
V teh majskih dneh praznujemo dvajseti občinski praznik in
dvajset let delovanja novodobne Občine Vransko ter 150 let
dodelitve trških pravic trgu Vransko. Oba jubileja sta svojevrstna in pomembna mejnika v zgodovini našega kraja, v
zgodovini Občine Vransko in še posebej v zgodovini trga
Vransko.
Velike in daljnosežne stvari se običajno zgodijo ob primernih
zunanjih okoliščinah in pogojih in pa predvsem zaradi volje,
prizadevanja in hotenja posameznikov ter skupin občank in
občanov, ki jim je bilo oziroma jim je v tistem trenutku zaupano upravljanje z zadevami javnega in splošnega pomena.
To velja tako za podelitev trških pravic v drugi polovici devetnajstega stoletja kot za ustanovitev in delovanje Občine
Vransko v zadnjih dveh desetletjih.
Vas Vransko je bila v petdesetih in šestdesetih letih devetnajstega stoletja pomembno naselje ob cesti med Savinjsko dolino in Kranjsko. Zaradi te strateške geografske lege je
postajalo v tem času brez dvoma najpomembnejše središče
na Slovenskem Štajerskem. Prav zaradi tega je najverjetneje preteklo samo pet mesecev od vloge občinskega odbora
tedanje Občine Vransko za pridobitev trškega naziva, z dne
3. decembra 1867, ki je bila naslovljena na takratno avstrijsko
vlado, do ugodne rešitve vloge v prvih dneh maja 1868.
Zavedajoč se pomembnosti kraja je takratni občinski
odbor pod vodstvom župana Franca Brinovca, Gorogranca,
sklenil naprositi avstrijsko vlado, da povzdigne vas Vransko
v deželnoknežji trg. Sklep so podprli Martin Hrašan, Luka
Kladnik, notar Franc Mortl, Jože Musi, Anton Pajk, Jože Slivca, Franc Šentak, Lavoslav Schwentner, predsednik okrajnega zastopa Karol Trauwetter, Jakob Zupan in Franc Žuža.
Cesar in kralj Franc Jožef je prošnji občinskega odbora Vransko ugodil 7. maja 1868 in razglasil dotedanjo vas Vransko za

V takšni in drugačni obliki je Občina Vransko delovala vse
do leta 1958, ko je bila ukinjena in je bilo območje današnje
občine vključeno celih štirideset let v skupno občino Žalec.
V tem času je v različnih občinskih organih, zastopstvih in
svetih sodelovalo in delovalo na stotine občank in občanov,
ki jim gre zahvala za razvoj in zadovoljevanje potreb prebivalcev, ki so živeli na območju današnje Občine Vransko.
Poseben razmah in svojo zlato dobo trg in Občina Vransko
dočakata konec devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja, kar dokazuje tudi bogata stavbna dediščina iz tistega
obdobja.
V različnih dostopnih virih lahko preberemo, kdo so bili nosilci razvoja in razcveta ob prelomu stoletja na Vranskem. Brez
dvoma je bil to takratni trški župan in tudi načelnik posojilnice Karol Schwentner, notar Miha Jezovšek, nadučitelj Simon Meglič in učitelji: Neža Pečovnik, Mihael Ograjenšek,
Josip Lukman in farni župnik Vincenc Geršak. V trgu naj bi
takrat delovalo devet gostilničarjev, trije trgovci, trije krojači in trije čevljarji, štirje usnjarji, dva peka, dva kovača, dva
mizarja in dva mesarja. Pa še en kramar, slikar, urar, klepar,
sodar, kolar, sedlar in barvar.
Na Vranskem je takrat delovala tudi podružnica Družbe sv.
Cirila in Metoda in poverjeništvo Slovenske matice.
Posebej aktivno je bilo Gasilsko društvo Vransko, ustanovljeno leta 1886, in gasilsko društvo Prekopa, ustanovljeno
1906. leta; pa Lovsko in Pevsko društvo, ki se je v tem času
imenovalo Vranska vila. Krajevna organizacija Sokola pa je
bila ustanovljena 15. oktobra 1911.
Želje in ambicije naših prednikov so bile zmeraj velike. Tako
je Vransko leta 1910 dobilo telegrafsko postajo s svetom in
štiri leta pozneje tudi telefon. Velika in neuresničena želja
naših prednikov pa je bila železniška povezava s svetom.
Pri drugih infrastrukturnih projektih so bili naši predhodniki uspešnejši. Že leta 1914 so v trgu pričeli z gradnjo kanalizacije in pešpoti ob glavni cesti. V letih 1930 in 1931 je
Vransko dobilo vodovod. Podjetni domačini so že leta 1919
z izgradnjo hidroelektrarne v Brodeh poskrbeli za elektri-

Zgodilo se je ...
fikacijo. Električno napeljavo je do leta 1921 dobilo območje trga Vransko. Napeljava pa je segala vse do Tabora in
Gomilskega z okolico.
Po izgradnji Južne železnice sredi 19. stoletja od Celja do
Ljubljane je pričel neustavljivo usihati cestni promet skozi
Vransko. S tem se je manjšala in krčila tudi gospodarska
moč, ki je v času furmanstva podpirala in pogojevala vsestranski razvoj občine in trga Vransko. Izgradnja Južne
železnice, ki je obšla Vransko, je zmanjšala pomen kraja. Vse
do druge svetovne vojne se je kraj Vransko veliko počasneje razvijal, kot se je to dogajalo v obdobju furmanov. Prva
in druga svetovna vojna sta še dodatno ustavili razvoj naših
krajev in pomembno demografsko oslabili naše območje.
Čas po drugi vojni je Vranskemu prinesel le malo napredka. Z izgubo upravne samostojnosti leta 1958 je Vransko z
naselji postalo zgolj ena od dvajsetih krajevnih skupnosti
Občine Žalec.
KS Vransko je bila med največjimi krajevnimi skupnostmi
v občini Žalec, potisnjena in odrinjena na obrobje. V dobi
obsežne nacionalizacije, kolektivizma in zadružništva ter
uveljavljanja zemljiškega maksimuma in centralističnega
razvoja odslej skupne Občine Žalec so bile številne družinske kmetije, ki so dotlej predstavljale temelj gospodarskega razvoja in napredka Vranskega z okolico, uničene in onemogočene. Številni naši občani pa so si morali poiskati delo
v tovarni in ne prav poredko tudi v tujini.
Pomembnejši razvojni impulz v tem obdobju je prinesla
gradnja nove ceste v sredini 50. let prejšnjega stoletja, ki
je poudarila osrednjo in prometno pomembno vlogo kraja
Vransko in posledično razvoj s tem povezanih dejavnosti.
Starejši se spominjamo številnih avtobusov in cvetoče gostinske dejavnosti hotela Slovan v trgu Vransko. Samostojna
Občina Vransko pa se je ponašala tudi s svojim kopalnim
bazenom, edinim v Spodnji Savinjski dolini.
Po spremembi političnega sistema in ustanovitvi samostojne države ter po reformi lokalne samouprave po sprejetju
ustave v letu 1992 je spet zrasla želja in potreba po samostojni Občini Vransko. Spet je prišla do izraza volja in želja
številnih občank in občanov, ki smo verjeli v uspešnost in
nujnost ustanovitve samostojne Občine Vransko. Primerne
zunanje okoliščine pa so našim željam dale potreben zagon.
Vendar nam zaradi ozkih finančnih in političnih interesov
takratnega vodstva Občine Žalec do prvih lokalnih volitev
leta 1994 še ni uspelo priboriti samostojne občine. Prizadevanja za ustanovitev pa so se nadaljevala. Formalna
odločitev za ustanovitev Občine Vransko je bila sprejeta na
razširjeni seji Sveta Krajevne skupnosti Vransko 21. 5. 1995
s podporo političnih strank slovenske pomladi. Dva dni
pozneje so Koordinacija strank slovenske pomladi v Občini
Žalec, ki je usklajevala aktivnosti za ustanovitev novih občin
v Spodnji Savinjski dolini, in sveti krajevnih skupnosti oblikovali skupen predlog za ustanovitev novih občin v Spodnji Savinjski dolini ter ga posredovali v Državni zbor, komisiji
za lokalno samoupravo in vsem političnim strankam.

V letu 1996 je Državni zbor nato sprejel zakon o postopku
za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij. Na
podlagi tega zakona je za 19. april 1998 razpisal poizvedovalne referendume, na katerih so se o ustanovitvi novih
občin oziroma njihovem preoblikovanju izrekali na 52 referendumskim območjih po vsej državi, tudi na petih v Spodnji
Savinjski dolini. Za območje krajevnih skupnosti Vransko in
Tabor je bilo razpisano skupno referendumsko območje, na
katerem se je odločalo o ustanovitvi nove občine z imenom
Vransko-Tabor s sedežem na Vranskem, čemur pa so v Taboru ostro nasprotovali, saj so si želeli ali lastno občino ali pa
ostati v enotni občini Žalec. Referendum so nato na območju Krajevne skupnosti Tabor skoraj soglasno bojkotirali. Volilna udeležba na referendumskem območju je bila zaradi tega
zgolj 44 %, za ustanovitev nove občine je glasovalo 71 %, proti
ustanovitvi pa 27 % volivcev.
Predvsem zaradi neuspelega referenduma v Braslovčah je
ustanovitvi novih občin v Spodnji Savinjski dolini sprva slabo
kazalo, a se je že mesec kasneje slika povsem spremenila, saj
je Državni zbor Republike Slovenije z novelo zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij v Spodnji Savinjski dolini ustanovil šest novih občin, med njimi, na območju
takratne Krajevne skupnosti Vransko, tudi Občino Vransko.
Na prvih lokalnih volitvah v Občini Vransko v samostojni in
novoustanovljeni Občini Vransko so bili za člane občinskega sveta Izvoljeni Roman Aleš, Emil Jelen, Ivan Kokovnik,
Branko Lebeničnik, Janko Pečovnik, mag. Marjan Pečovnik,
Vladimir Reberšek, Andrej Semprimožnik in Franc Urankar.
Občinski svet se je sestal na konstitutivni seji 4. decembra
1998.
V prvem mandatu smo skupaj složno in uspešno postavili temelje današnji Občini Vransko in že v prvih letih delovanja je
Občina Vransko bila sposobna in zmožna izvajati vse zakonsko predvidene naloge.
V dvajsetih letih delovanja Občine Vransko je bilo na petih
lokalnih volitvah za člane občinskega sveta izvoljeno skupaj
34 svetnic in svetnikov, v odbore in komisije pa je bilo v tem
času izvoljenih še 83 občank in občanov.
Občinski svet se je v teh dvajsetih letih sestal 151-krat in 35krat odločal korespondenčno ter sprejel 2062 sklepov. Za
temi številkami se skrivajo številne tehtne in pomembne
odločitve, ki so pomembno vplivale na življenje in bivanje v
naši občini.
V tem času je občinski svet sprejel dva prostorska plana, številne lokacijske in podrobnejše prostorske načrte in pomembne odloke. Med drugim tudi 21 proračunov in 18 zaključnih
računov. Zagotovili smo prostorske in vse potrebne pogoje
za vrtec in šolo, na katero smo posebej ponosni. Zgradili
smo tudi novo večnamensko športno dvorano, šolsko knjižnico, sistem za zbiranje in čiščenje odpadnih voda z dvema
večjima čistilnima napravama na Vranskem in v Prekopi, s
številnimi črpališči in z razvejanim kanalizacijskim omrežjem.
Za oskrbo z zdravo pitno vodo smo zgradili več vodovodov
s črpališči, poskrbeli za odvoz odpadkov, vključno z zbirnim
centrom, in modernizirali več deset kilometrov lokalnih
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cest in javnih poti. Ponosni smo na naš sistem daljinskega
ogrevanja in Naš dom. Zgradili smo sistem pomoči za naše
starejše in pomoči potrebne, na katerega smo prav tako lahko ponosni. Občinska knjižnica je nepogrešljiv del kulturne
ponudbe. Naš zavod skrbi za kvalitetno in celovito kulturno in športnorekreacijsko ter turistično ponudbo. Poskrbeli smo za opremljenost in usposobljenost naših gasilcev in
za solidne pogoje za delovanje številnih društev, v okviru
katerih prihaja do izraza in polne veljave prostovoljno delo
številnih marljivih članov. Usposobili smo se in uspešno obvladujemo vse pogostejše naravne nesreče in sproti poskrbimo za sanacijo številnih zemeljskih plazov.
Vsem naštetim in vsem, ki so kakor koli pomagali in prispevali za uspešno delovanje in razvoj naše občine, se za njihov
trud in prizadevanje ob današnjem prazniku iskreno zahvaljujem.
V vseh teh letih pa ni vse teklo tako gladko in brez problemov. Za izgradnjo mostu do CVV V Čepljah smo potrebovali več kot deset let. Zapletov pri izgradnji tega mostu
in posledično tudi nepotrebne žrtve nam ne morejo biti
v ponos. Prav tako smo lahko le nemočno opazovali in še
opazujemo propadanje firme INDE in KIV Vransko. Verjamem, da bomo z novim lastnikom objektov in zemljišč
propadle firme KIV našli skupni jezik tudi glede rabe tega
občutljivega in zavarovanega prostora v trškem jedru trga
Vransko. Prav tako verjamem, da bo kmalu znana usoda nedokončane stanovanjske gradnje v Brodeh.
V tem času se nam prav tako ni uspelo dogovoriti s pristojnimi na Direkciji za vode RS za pričetek izgradnje zadrževalnika na Merinščici, katerega izgradnja je prepotreben pogoj za zagotavljanje celovite poplavne varnosti trga
Vransko.
Zaradi preudarnih in premišljenih odločitev svetnic in svetnikov, ob sodelovanju številnih občank in občanov, številnih prostovoljcev v društvih, marljivih zaposlenih v javnih
zavodih in javnih podjetjih, zaradi prizadevanja številnih
posestnikov in podjetnikov ter ob dobrem delu maloštevilne in strokovne občinske uprave nam je uspelo v teh dvajsetih letih ustvariti primerne in željene bivanjske pogoje za
naše občanke in občane.
Ustvarjeni so pa tudi pogoji za nadaljnji razvoj in delovanje naše občine. Tako bomo v evropskem letu kulturne dediščine še v letošnjem letu izvedli prepotrebno obnovo in
prenovo Schwentnerjeve hiše, pomembnega spomenika
druge polovice devetnajstega stoletja, ko je Vransko dobilo
trške pravice. Trenutno poteka tudi obnova mrliške vežice
in parkirišča v centru trga Vransko.
V letošnjem letu je bila že zaključena sanacija enega plazu,
v pripravi pa je še sanacija dveh. Načrtujemo dograditev
čistilne naprave Vransko in gradnjo potrebne kanalizacije
v Brodeh. V pripravi je nov prostorski plan in podrobnejši
plan za gospodarsko cono v Čepljah. Potrebno bo poiskati
nove prostore za našo občinsko knjižnico. Verjamem, da
bosta tudi v prihodnjem razvoju naše občine posestniška
in podjetniška pobuda, ki sta bili tudi v bogati zgodovini

naše občine ključni za razvoj tega dela naše doline, še naprej motor in gonilo našega razvoja.
V teh dneh pričenja z delovanjem avtokamp Podgrad,
v Čepljah se pripravlja gradnja hotela pri gostišču Grof,
pričenja se gradnja 49 stanovanj in gradnja dveh poslovnih
objektov firme Profi kmet in Gomark. Še več prostora za
realizacijo podjetniških pobud pa se z izgradnjo mostu in
pripravo prostorskega načrta odpira v gospodarski coni v
Čepljah.  
Kako izgledajo trg Vransko in naše vasi ter zaselki danes, pa
si lahko ogledate na zadaj razstavljenih fotografijah mojstra
Matjaža Žnidaršiča.
Dvajset let tako uspešnega delovanja Občine Vransko pa ne
bi bilo brez dela in prispevka številnih posameznikov, ki so
v vaš in naš skupni projekt, v projekt, ki se imenuje Občina
Vransko, bolj verjeli in vložili nadpovprečno več svoje energije, znanja in časa. Za posebne zasluge je tako Občinski
svet Občine Vransko najzaslužnejšim v teh dvajsetih letih
podelil številna priznanja, od tega 42 grbov, 59 plaket in 44
priznanj posameznikom, podjetjem in pravnim osebam.
Vsem dosedanjim prejemnikom in še posebej letošnjim prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitam in jim želim še
obilo uspehov v njihovem življenju in pri njihovem javnem
delovanju.
Občinski praznik je lepa priložnost, da se zahvalim tistim
našim občankam in občanom, ki so v zadnjem letu s svojim
prostovoljnim delom in prispevki izrazito izstopali.
Najprej bi se rad zahvalil vsem prebivalcem zaselka Vindija v
Prekopi, ki so zbrali denar za nakup defibrilatorja, nameščenega v njihovem parku, ki so ga pred leti zgradili prav tako s
prostovoljnimi prispevki in delom.
Prav tako bi se posebej zahvalil Bistanovim sosedom iz Zahomc, ki so s prostovoljnim delom v mesecu in pol obnovili hlev, ki je klecnil pod težo snega, in vsem občankam in
občanom, ki so v nabiralni akciji Župnijske Karitas in OO RK
Vransko prispevali za obnovo tega hleva.
Marljivi člani Čebelarskega društva Vransko so v zadnjih
dveh mesecih s prostovoljnim delom postavili nov učni čebelnjak v vrtu Osnovne šole Vransko. Mladi člani čebelarskega krožka na OŠ Vransko so s tem pridobili najboljše možne
pogoje za delovanje, naša šola pa novo učilnico za spoznavanje čebelarstva kot zelo pomembne in okolju prijazne in
potrebne dejavnosti. Nov učni čebelnjak, ki bi ga brez prostovoljnega dela naših čebelarjev ne bilo, za njihov prispevek
se jim lepo zahvaljujem, bomo predali namenu v petek, 18.
maja, ob 11. uri.
Posebno zahvalo pa izrekam triindvajsetim prostovoljcem,
članom naših gasilskih društev, ki so se z namenom pomagati reševati življenja vključili v sistem prvih posredovalcev in
se pred kratkim v ta namen tudi usposobili. Vsem, ki so uspešno opravili usposabljanje, čestitam. Zahvaljujem pa se
tudi strokovnjakom Splošne bolnice Celje, ki so poskrbeli za
ustrezno usposobljenost naših prvih posredovalcev.

Zgodilo se je ...
ZAHVALA
V Košarkarskem društvu Vrani Vransko smo neizmerno ponosni na prejeto nagrado, grb Občine Vransko, ki smo ga
prejeli na slavnostni akademiji Občine Vransko za leto 2017, za izjemen prispevek k razvoju košarke v Občini Vransko,
delo z mladimi in promocijo občine.
Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem, ki so nam na naši desetletni poti pomagali. Najprej gre zahvala Občini Vransko
z g. županom na čelu. Najlepša hvala OŠ Vransko-Tabor in ZKTŠ Vransko za odlične pogoje. Ekipe širom Slovenije, ki
gostujejo na Vranskem, so vedno znova navdušene nad športno dvorano, ki jo premoremo in je, po mnenju mnogih,
med boljšimi v državi. Hvala vsem našim sponzorjem za finančno pomoč. Vsa ta leta so bili naši podporniki: Občina
Vransko, AMZS, Pub Sedmica, Uniforest, Fiš d.o.o., Plasard, Olimpus fitnes, Sipro d.o.o., Rok Šoštar s.p., ELES. Prav
posebna zahvala Denisu Oštirju, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemnim znanjem na prav vseh področjih, pomagal dvigniti Vrane na višji nivo. Hvala seveda tudi vsem staršem, ki so in nam še vedno zaupajo svoje otroke, da jih
učimo, ne le košarke, temveč tudi ostalih, pomembnejših stvari v življenju. Na koncu hvala vsem, ki ste nam stali ob
strani in nam privoščili uspehe, neuspehe pa pomagali pustiti za sabo.
KD Vrani

POGOVOR Z IZIDORJEM PEČOVNIKOM DORIJEM
»Nočem se spreobrniti, hočem pa se spreminjati.«

govoril o tem, kako jih je premagoval. Župan Občine Vransko
Franc Sušnik se je zahvalil častnemu občanu Vranskega, ki je
po njegovih besedah pripomogel k prepoznavnosti vranske
občine.

Pred dnevi je na Vranskem potekalo zanimivo druženje z Izidorjem Pečovnikom Dorijem, vodjo katoliške misije v Berlinu. Srečanje je bilo del pogovornih večerov, ki jih organizira
Marjan Golavšek, tokrat v sodelovanju z Občinsko knjižnico
Vransko. Z gostom se je tudi tokrat pogovarjala Dragica Sternad Pražnikar. Župnik Dori je opisal svojo življenjsko pot in
razkril številne preizkušnje, s katerimi se je srečal na njej, ter

Marjan Golavšek je za gosta pripravil presenečenje. Povabil je njegovega nečaka s skupino Veseli Savinjčani, ki so
večer popestrili s petjem in igranjem. Prav glasba je tista,
ki ima v Dorijevem življenju pomembno vlogo. V Šentrupertu nad Laškim, kjer je bilo njegovo zadnje službovanje
pred odhodom v Berlin, je doma skupina, ki si je po njem
nadela ime Ansambel Dori. Delovanje Dorija je v Berlinu izjemno pomembno, saj je zaslužen, da tudi tretja generacija
potomcev izseljencev govori slovenski jezik, skrbi za slovenski vrtec, šolo, dom starostnikov in poleg slovenske skrbi
še za štiri nemške župnije. Dorijevo sporočilo je, da je treba ljubiti tudi sovražnike in da moramo biti v življenju veseli.
»Življenje je treba živeti v polnosti. To nas uči tudi evangelij,«
je še dodal. Marjan Golavšek se je skupaj z njim spominjal obdobja, ko je Dori kot kaplan služboval v Preboldu. V zaključku
tega zanimivega pogovornega večera, ki je trajal skoraj dve
uri, je Dori povedal, da je domovina le ena in da se želi nekoč
vrniti v Slovenijo.

FLORJANOVA MAŠA
Četrtega maja goduje zavetnik gasilcev sv. Florjan. Ob
tej priložnosti smo v nedeljo, 6. maja, gasilci PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik organizirali sveto mašo v cerkvi sv. Jeronima
na Taboru, ki jo je vodil vranski župnik g. Jože Turinek.
Svete maše smo se poleg ostalih faranov udeležili člani gasilskih
društev in praporščaki PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, PGD Vransko, PGD Tešova in PGD Ločica pri Vranskem. Prisoten je bil tudi
predsednik GPO Vransko Vladimir Reberšek, ki je imel po koncu
sv. maše tudi kratek govor.
Na koncu je predsednik PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik Mitja Ribič
povabil vse prisotne gasilce na pogostitev in prijetno druženje
v gasilski dom v Prekopi, kjer so gasilke in gasilci PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik poskrbeli za pecivo, jedi z žara in pijačo.
B. B.

mag. Jasna Sraka
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LAVOSLAV SCHWENTNER IN NJEGOV ČAS
V soboto, 19. 5. 2018, nas je v Občinski knjižnici Vransko ddr.
Igor Grdina z Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU
popeljal v 2. pol. 19. st., v čas, ko je živel in ustvarjal Lavoslav
Schwentner, in čas, ko je bilo Vransko še največje središče v
Spodnji Savinjski dolini, saj je štelo več prebivalcev kot Žalec.
Železniška proga Celje-Velenje, ki je bila zgrajena leta 1891,
je povzročila bliskovit razvoj krajev (predvsem Žalca), ki
so potekali ob progi, na drugi strani pa je povzročila tudi
zaostajanje krajev, ki so bili oddaljeni od proge. Čeprav so
si Vranščani prizadevali in se zavzemali, da bi proga potekala tudi skozi Vransko, na koncu niso bili uspešni. Vseeno
pa je bilo na Vranskem v tistem času zelo pestro družbeno
in politično dogajanje, ki so ga zaznamovali župan Ottenschlager, nato Lavoslavov brat Karel Schwentner, Osetova
rodbina in drugi.

ti. Njegova drzna poslovna odločitev je tudi bila, da je zalagal
mlade pesnike in pisatelje (Murn, Kette, Cankar ...) in na ta
način pripomogel k ohranitvi marsikaterega knjižnega dela.
Ddr. Igor Grdina nam je pripravil izredno zanimivo, bogato
predavanje in nam odstrl čas na Vranskem izpred dobrih 100
let nazaj. Takšna predavanja budijo v človeku lokalno zavest,
zato je prav, da jim prisluhnemo tudi v bodoče.
Valerija Jerman, višja bibliotekarka

Lavoslav Schwentner se je svoje obrti učil na Dunaju in
v Nemčiji, svoje delo v tiskarni pa redno izpopolnjeval v
sodelovanju z arhitekti, oblikovalci in priznanimi ilustratorji. Novost, ki jo je uvedel Schwentner, so bile tudi knjige za
končnega potrošnika, ki so imele platnice; do takrat se je
tiskalo samo jedro knjige in so si kupci sami dali knjige veza-

ŠKADAVNICA ZMEDLA REŠEVALNE PSE
Po prebiranju našega spletnega bloga »Štajerski
jamarji« nas je našel Ferdo Hrovat, predsednik
Kinološkega društva Zgornje Savinjske doline. Zanimalo ga je, ali imamo kakšno primerno jamo, v
katero bi lahko prišli potrenirat vonj njihovi kužki.
Predlagali smo Škadavnico, ki je zadosti velika, lahko dostopna in tudi netopirji so v spomladanskem
času že zapustili jamo, tako da jih ne bo prebudil
pasji lajež. Za spremstvo smo jim bili jamarji, saj
podzemlje poznamo bolje od pasjega smrčka in
njegovega lastnika.

V soboto, 14. 2. 2018, se je tako pasja karavana vila
proti znani jami Škadavnici. Psi so lajali in se na pasji
način veselili nove dogodivščine, ki jih je čakala ta
dan. Najprej sem jim – vodnikom psov, seveda, pa
tudi psi so prisluhnili – povedal legendo o vklenjenem človeku v jami, saj so postavili vprašanje,
če v jami straši. Če bo pes tulil, potem bodo tako
vedeli, da je videl duha, ne pa markerja (marker je
skrita oz. iskana oseba, ki jo mora pes najti in tako
izpolni svojo nalogo). Skupaj smo se nato najprej
brez psov sprehodili po jami, da vodniki spoznajo
okolje, ki je drugačno od zunanjega sveta. Skale so

spolzke, vmes se pokaže kakšna luknja, pa še tema, kar pomeni, da moramo
biti med hojo zelo pazljivi.
Med ogledom jame smo pobrali tudi nekaj smeti, ki so jih pustili nemarni
obiskovalci. Zatem so lastniki vsak svojega ljubljenčka peljali na ogled jame.
Seveda ne vsi naenkrat, ker bi nastal pasji kraval. Tisti z dolgoletno kariero
so pridno sledili lastnikom, čeprav so se jim vse štiri tačke malo zatresle v
podzemnem svetu. Mladi psi pa so se uporniško zoperstavili in lastnikom
dali vedeti, da imajo radi sonce. Nikakor niso želeli iti v jamsko okolje. Počasi,
meter za metrom so jih prepričevali, da so delali svoje prve jamarsko pasje
korake v kraljestvo teme. Ko pa niti priboljšek ni več deloval, so jim dovolili,
da se uležejo na sonce in razmislijo o novem okolju, ki ga spoznavajo. Pod
mlado bukvijo je ves čas lajal ovčar in moledoval svojega lastnika, da pokaže,
kaj zmore trma. Ta ni šel z drugimi na ogledno akcijo, ampak je lastnik želel,
da se kar takoj znajde na novem področju.
Po ogledu pa se je začelo zares. Marker se je skril za skalo, ovčarju se je snelo
ovratnico in akcija je bila tu. Ovčar je pogumno zakorakal po skalah in ovohaval sled. Nič se ni spraševal, pomembno mu je bilo, da reši nalogo. Pogumen
reševalni pes. Nato je začel lajati v znak lastniku, da je našel markerja, vendar
se je jamski prostor le poigral s svojim prepihom. Vonj je neslo na drugo stran
skale mimo ozke špranje, oddaljene tri metre od markerja. Tako je pes lajal,
nakazoval na najdbo, ampak je bil še daleč stran. Z malo trme in s pomočjo
markerja je le zavil okoli skale in ga našel. Kasneje se je še veliko psov znašlo
v podobnih težavah.
Tako se je pokazalo jamsko okolje za najtežji poligon, kar so ga psi kdaj vohali.
Nakazovali so v smeri na drugi strani skale ali pa so markerja zaznali šele, ko
je smrček že butnil v del telesa. Na koncu so še tisti »zeleni« uspeli iti v jamo.
Tako so zaključili pomemben trening, ki jim bo služil, da bodo njihovi kužki
maksimalno natrenirani, ko vam bodo reševali življenje v takšni ali drugačni
nesreči, ki se lahko pripeti. Hvala tudi lastniku zemljišča, ki je dovolil parkirati
avtomobile na izhodiščni točki. Jamarji smo bili veseli nove dogodivščine in
res posebno prijaznih kosmatih štirinožcev, ki so spoznali nam domači svet.
Maks Petrič

Zgodilo se je ...
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. APRILOM IN 15. MAJEM 2018
Dogodki:
V soboto, 14. aprila 2018, je okoli
17.25 na Polzeli, v občini Polzela,
Gasilska zveza Žalec, zagorel bivalni objekt. Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana Prostovoljna gasilska društva Polzela, Andraž nad Polzelo,
Ločica ob Savinji, Letuš in Braslovče. Skupno je v intervenciji
sodelovalo 48 gasilcev in osem gasilskih vozil, vključno z avtocisternami, ki so skrbele za nemoten dotok vode. V pripravljenosti
pa so bila tudi ostala društva Gasilske zveze Žalec.
Gasilska intervencija se je zaključila okoli 22.30, na kraju pa so ostali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Polzela, ki so skrbeli za požarno varnost na požarišču. Hiša trenutno ni primerna za
bivanje. Stanovalci začasno prebivajo pri sosedih.
Na kraju je bil dežurni vzdrževalec Elektro Celje. O dogodku so
bili obveščeni predstavniki občine in občinske Civilne zaščite.
Naslednji dan so gasilci in občani nadaljevali s sanacijo požarišča.
V soboto, 28. aprila 2018, smo se delegati Gasilske zveze Žalec
udeležili Skupščine pobratene Vatrogasne zajednice Grada
Križevci na Hrvaškem.
Četrtega maja goduje zavetnik gasilcev sv. Florjan. Gotovo je
eden izmed najbolj priljubljenih in češčenih ljudskih svetnikov.
Najbolj znan je kot zavetnik proti požarom in povodnjim, častijo

ga gasilci, kovači, dimnikarji, pivovarji, sodarji, lončarji, izdelovalci mila. Je zavetnik ob suši, proti nerodovitnosti polja, proti
viharju, pri opeklinah.
V četrtek, 10. maja 2018, je v Grižah potekala svečana podelitev
diplom 64 tečajnikom, ki so uspešno zaključili tečaj za gasilca pripravnika, 6 tečajnikov od teh je bilo iz sosednje Gasilske zveze
Trbovlje. Prav tako so predstavniki Urgentnega centra Celje
podelili 12 potrdil prvim posredovalcem.
V soboto, 12. maja 2018, je v PGD Ložnica pri Žalcu za članice
Gasilske zveze Žalec potekala delavnica iz prve pomoči, ki jo je
organizirala komisija za članice Gasilske zveze Žalec.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec
opravili 22 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in 5 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 30 minut, najkrajša pa le 20
minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 19 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Polzela so imeli dve intervenciji, GPO Braslovče
so imeli eno intervencijo, v GPO Vransko in GPO Tabor ni bilo intervencij.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec
za odnose z javnostmi

PARADA UČENJA 2018 PESTRA IN ZANIMIVA
V sredo, 16. maja, je na Podeželski tržnici Žalec potekala
Parada učenja 2018. Žalska parada je ena od petnajstih, ki
se je v Sloveniji zgodila na isti dan. Že šestič je parado organizirala UPI – ljudska univerza Žalec v sodelovanju s skoraj
25 partnerskimi organizacijami. Parado učenja so otvorili in
zbranim spregovorili: Janko Kos - župan Občine Žalec, Neža
Zagoričnik - vodja JSKD Žalec, Andrej Sotošek – direktor Andragoškega centra Slovenije ter Franja Centrih, direktorica
UPI – ljudske univerze Žalec.
Parada učenja je festivalski dogodek, ki se odvija v mestnih
središčih, kjer se srečajo ponudniki znanj in tisti, ki po znanju povprašujejo. Namen parade je ozaveščanje o pomenu
učenja, informiranje o priložnostih, povezovanje v učečo se
skupnost ter navduševanje z zgledi. Parada učenja je del Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je praznik učenja za vse
generacije. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Pod okriljem Andragoškega centra Slovenije poteka že 23 let, njegov namen
pa je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v
vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik
v svojem življenju prevzema. V okviru tedna se zvrstijo izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni
in kulturni ter drugi dogodki. Lani je bilo teh na območju celotne Slovenije kar 11 tisoč, udeležilo pa se jih je več kot 215
tisoč udeležencev.
Ker je leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine, so to
tudi umestili v Parado učenja. Okrepili so sodelovanje s kulturnimi društvi, povezali različne generacije in spodbudili
razmišljanje o kulturni dediščini. Vrednotenje kulturne dediščine je namreč zrcalo ozaveščenosti družbe. Povabilu za
sodelovanje so se z veseljem odzvali vranski folklorniki, ki

so poskrbeli za oživitev tega plesa med obiskovalci Parade.
Folklora predstavlja izvirno starožitnost ljudstva, ljudsko
slovstvo in ljudsko duhovno kulturo. Prav tako so poskrbeli
za medgeneracijsko zastopanost sodelujočih, večgeneracijsko sodelovanje in vključevanje učečih se v Parado učenja.
V okviru Parade učenja so nagovorili učeče se skozi celotno
vertikalo vseživljenjskega učenja. Dogodka so se udeležili
otroci enot Vrtcev Žalec, šolarji in učitelji, srednješolci, študentje, udeleženci v izobraževanju odraslih, člani društev
univerz za tretje življenjsko obdobje …
UPI – ljudska univerza Žalec je območni koordinator TVU-ja
na področju Savinjske doline od leta 2006 naprej in letos jim
je k sodelovanju uspelo pritegniti kar okoli 70 različnih izvajalcev, skupaj pa bodo izvedli skoraj 200 TVU-dogodkov (ti
bodo potekali od 11. maja do konca junija).
T. Tavčar
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RAZSTAVLJA 262 UČENCEV
V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bo do 1. junija odprta razstava del učencev devetih osnovnih šol Spodnje Savinjske doline z naslovom Ornament, na kateri 262 učenk in
učencev, štiri dela so skupinska, razstavlja 250 del, ki so jih
ustvarili pod vodstvom 34 mentoric. Iz OŠ Vransko-Tabor
razstavlja 30 učencev (2 skupinski deli) z mentoricami Tino
Žličar, Matejo Jeler, Mojco Dobnik in Natašo Pečovnik.  

Letošnjo razstavo sta pripravili likovni pedagoginji Neli Šuler iz I. OŠ Žalec in Jolanda Petek Tomazin iz OŠ Braslovče.
Opravili sta zahtevno delo in za razstavo izbrali 250 del. Ekipo sta dopolnila Uroš Govek in Karin Požin iz ZKŠT Žalec.
Likovna podoba ornamenta, ki spremlja razstavo na vabilih,
plakatih, priznanjih in v ostalih elektronskih medijih, je delo
Larise Pirnat, učenke 9. razreda I. OŠ Žalec, izvedeno pa je v
tehniki batik na svilo, pod mentorstvom likovne pedagoginje Neli Šuler.
Uvodoma je zbrane nagovoril Uroš Govek. Nato pa je o
razstavi govoril umetnostni zgodovinar Mitja Plevnik in

poudaril: »Začetek meseca maja se Savinov likovni salon že
tradicionalno prelevi v razstavišče najmlajših ustvarjalcev. V
njem dobijo osnovnošolci priložnost, da predstavijo svoja
likovna dela. Gre za skupinsko razstavo, na kateri so enakovredno predstavljeni učenci in učenke vseh osnovnih šol
Spodnje Savinjske doline. Letošnja rdeča nit vseh razstavljenih likovnih del je ornament. Ornament (iz latinske besede
ornare - okrasiti, opremiti) je likovni element, katerega osnovna funkcija je olepšava in okrasitev določenega likovnega polja, likovnega dela. Poznajo ga vse kulture in civilizacije,
obenem pa predstavlja enega izmed najstarejših likovnih elementov, ki pričajo o začetkih človekovega likovnega snovanja. Še danes nas okras spremlja skoraj na vsakem koraku.
Že če se ozremo na fasade starejših stavb, opazimo, da je
ornament tisti sestavni del, ki stavbo poživlja, ki daje ritem
in priča o določenem arhitekturnem slogu. Zgodovina, vrsta
tehnike in izrazna moč ornamenta so tisti temeljni poudarki,
ki zaznamujejo tokratno razstavo. Slednja je zelo zgoščena,
a kljub temu zelo pregledna. Izbor vzorcev, njihov ritem in
motivika pričajo, da so se mladi ustvarjalci v svoji delovni
vnemi res potrudili, se naučili natančnosti in potrpežljivosti,
ki so jo nadgradili še z domišljijo. Vsa likovna dela, postavljena skupaj, pokažejo svojo moč, saj nam pričarajo raznovrstnost, pisanost ornamentov ter njihovo uporabo v slikarstvu,
arhitekturi, uporabni umetnosti, modi in kiparstvu …«
V nadaljevanju je govoril župan Občine Žalec Janko Kos, nato
pa sta skupaj z Mitjom Plevnikom podelila priznanja učencem in mentorjem. V kulturnem programu je nastopila na
citrah Eva Duška Kavčič, učenka tretjega letnika GŠ Risto
Savin, pod mentorstvom Irene Tepej.
T. Tavčar

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.
Valerija Jerman

ODPRTJE IN BLAGOSLOV UČNEGA ČEBELNJAKA
V sklopu praznovanja praznika Občine Vransko in v počastitev 20. maja, svetovnega dneva čebel, so v šolskem vrtu
odprli in blagoslovili nov učni čebelnjak Osnovne šole
Vransko-Tabor. Na OŠ Vransko-Tabor že drugo leto deluje
čebelarski krožek. V lanskem letu so učenci dali pobudo za
izgradnjo šolskega čebelnjaka. Pobudi mladih čebelarjev

sta prisluhnila tudi Čebelarsko društvo Vransko in Občina
Vransko in ga tako v petek, 18. maja, predali namenu.
Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik Čebelarskega
društva Vransko Janez Kroprivšek. Nekaj besed je namenil
novemu čebelnjaku, ki je postal učni center čebelarskega krožka na OŠ Vransko-Tabo. Povedal je, da je zgrajen

Zgodilo se je ...
z macesnovega lesa, v njem je naseljena že prva čebelja
družina, v njem je tudi učilnica za praktični pouk. Zahvalil
se je vsem, ki so kakor koli pomagali pri gradnji, še posebej Občini Vransko, člani društva in drugi pa so pri gradnji
opravili več sto ur prostovoljnega dela. V imenu Čebelarske
zveze Slovenije (ČZS) je govoril njen podpredsednik Janez
Vencelj, ki je poudaril, da smo Slovenci narod čebelarjev.
Dobro poznamo čebele in njihovo vlogo v naravi. Cenimo
čebelje pridelke, v čebelarstvu pa smo svetovna velesila in
kot taki prepoznavni in priznani po celem svetu. Na pobudo ČZ Slovenije smo 20. maja praznovali prvi svetovni dan
čebel. Svoje misli o čebelah in zahvalo donatorjem je dodal
tudi župan Občine Vransko Franc Sušnik, blagoslov pa je
opravil domači župnik Jože Turinek. Za domiselni kulturni
program so poskrbeli učenci čebelarskega krožka in OŠ
Vransko-Tabor.

Janez Kroprivšek, ravnateljica OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl
in župan Občine Vransko Franc Sušnik, ki je nato ključe čebelnjaka izročil ravnateljici Majdi Pikl.
T. Tavčar

Čebelnjak so s prerezom traku predali namenu član čebelarskega krožka Jure Kropec, predsednik ČD Vransko

UČILI SMO SE, KAKO REŠITI ŽIVLJENJE
Po namestitvi štirih novih defibrilatorjev na gasilske domove
na Tešovi, na Ločici in v Prekopi ter na zunanji steni Športne
dvorane Vransko smo ponovno izvedli izobraževanja o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja. Defibrilator (AED) je naprava, ki lahko reši človekovo življenje,
vendar je brez poznavanja temeljnih postopkov oživljanja
neuporaben. Predavatelj Andraž Ogorevc, vodja projekta
iHelp, katerega glavni cilj je zmanjšati umrljivost zaradi zastoja srca, nam je predstavil, kako je potrebno ponesrečencu pomagati, medtem ko čakamo reševalce. Oddaljenost
reševalcev je namreč tisti faktor, ki največkrat odloča med
življenjem in smrtjo, kar pomeni, da je boj za življenje pogosto izgubljen, če na samem mestu nesreče ni nikogar z ustreznim znanjem.
Poleg samih postopkov oživljanja smo spoznali tudi širše vidike oživljanja, kot so področna zakonodaja, etični vidiki, psihološki faktor, skrb za lastno varnost in številne druge. Na
novo pridobljeno znanje smo nato tudi praktično preizkusili.

Štirih izobraževanj se je skupno udeležilo približno štirideset občanov. Želimo si, da bi bila udeležba ob naslednjih
priložnostih boljša, saj lahko že dve uri vašega časa, ki ga
namenite takšnemu izobraževanju, nekoč nekomu rešita
življenje.

PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI
Tradicionalno prvomajsko srečanje na Čreti povezuje prebivalce Dobroveljske planote ter Zgornje in Spodnje Savinjske doline. Pot prijateljstva pohodnike najprej pripelje k
Materi božji, kjer prisostvujejo pri delavski maši, ki jo daruje vranski župnik Jože Turinek, nato pa točno ob dvanajstih
prisluhnejo nagovoru dveh županov mejnih občin pri spomeniku padlim v NOB.
Prvi je spregovoril župan Občine Nazarje Matej Pečovnik,
saj prireditev poteka na njihovem ozemlju. V nagovoru se
je poklonil spominu na partizanske boje na Čreti ter obiskovalcem čestital ob prvem maju. Nato je navzoče nagovoril
župan Občine Vransko, ki je poudaril pomen prvomajskega praznovanja. V kulturnem programu so nastopili učenci
OŠ Nazarje in moška vokalna skupina Lončarji. Po končani
prireditvi se pot prijateljstva spet razcepi, eni pot nadaljujejo proti Farbanci, drugi proti planinskemu domu na Čreti,
v obeh kočah pa se družabno srečanje nadaljuje še v pozno
popoldne.
Suzana Felicijan Bratož
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URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 30. maj 2018
VSEBINA
AKTI
1. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje – poligon
z oznako ČE02-4/1

OBVESTILA
2. OBVESTILO o pričetku postopka sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko
3. OBVESTILO o javni razgrnitvi predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne
vožnje Čeplje

AKTI
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje – poligon
z oznako ČE02-4/1
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO–1B, 108/2009, 80/2010 –
ZUPUDPP, 43/2011–ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A in
109/2012), ter 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 17/2010 in 53/2010 ter Uradne objave Občine Vransko, št.
21/2012, 46/2015 in 54/2016) je župan Občine Vransko dne 23.
5. 2018 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje –
poligon z oznako ČE02-4/1
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Vransko začetek in način
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gospodarsko cono Čeplje – poligon z oznako ČE02-4/1 (v
nadaljevanju: OPPN 2.3). Na obravnavanem območju je
predvidena novogradnja objektov različnih dimenzij za obrtno,
skladiščno, prometno, poslovno in proizvodno dejavnost.
2. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN 2.3 se nahaja južno od avtoceste A1 Šentilj –
Koper, južno od regionalne ceste R2 447 Šentrupert – Ločica –
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Številka 77/2018
Trojane in južno od naselja Čeplje pri Vranskem. Območje
obsega površino približno 30,81 ha in zajema parcele številka
*292, *335, 391/7, 391/9, del 391/5, del 392/1, 392/9, del 393/6,
393/8, 393/9, 393/10, del 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5,
394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 459, 462, 463, 464, 465, 466/1,
466/2, 466/3, 466/4, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 468/1, 468/2,
468/3, 468/4, 468/5, 468/6, vse k.o. 1010 Prekopa.
Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture
priključitvami lahko segajo tudi izven območja urejanja.

s

3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Načrtovana ureditev v OPPN 2.3 sledi določilom Občinskega
prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni list št. 38/08).
Območje je v OPN opredeljeno kot stavbišče s podrobnejšo
namensko rabo IG – gospodarske cone in ima oznako ČE 024/1 in je predvideno za urejanje z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom. V naravi obravnavano območje predstavlja
travnik in gozd v rahlem naklonu proti jugu. Zahodno od območja
OPPN 2.3 je izgrajeno območje Centra varne vožnje Čeplje.
S tem OPPN se določajo pogoji za poseganje v prostor za
izgradnje gospodarske cone za celotno območje in navezavo na
sosednja območja.
4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja in drugi
udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje,
Mariborska 88, 3000 Celje,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13,
3000 Celje,
4. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
5. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje,
Lava 1, 3000 Celje,
6. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec,
8. Simbio d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
9. Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Drugi udeleženci so:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora,
če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v
njihovo delovno področje.

5. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)

OBVESTILA

Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo OPPN 2.3, zagotovi
naročnik. V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile
rešitve:
1. geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo
prostorskega načrta,
2. idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve in
posameznih elementov le-te, izdelano na način, da
vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske,
arhitekturne in okoljevarstvene rešitve ter ureditve z
ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
3. idejno zasnovo nove prometne ureditve,
4. idejne zasnove obstoječih in novih energetskih,
vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih
priključkov in ureditev,
5. idejno zasnovo za upravljanje z vodami,
6. celovito presojo vplivov na okolje,
7. podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o
lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave
in
8. geološko mnenje za celotno območje obdelave.

2. Obvestilo o pričetku postopka sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko
Javnost obveščamo, da smo pričeli s postopkom sprememb in
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 38/08).
Vse, ki bi želeli spremeniti namembnost svojega zemljišča,
pozivamo, da vlogo za spremembo namembnosti, najkasneje do
29. 6. 2018, oddajo na enega od naslednjih načinov:
 osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59;
 po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko;
 po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.
Obrazec vloge lahko dobite v tajništvu Občine Vransko, Vransko
59 ali ga natisnete s spletne strani Občine Vransko
(http://www.vransko.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/).
Dodatne informacije: Marija Jerman, tel.: (03) 703 28 13.
Številka: 350/2018
Vransko, 30. 5. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

V postopku priprave OPPN se lahko določijo morebitne dodatne
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo
v postopku priprave OPPN.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje
izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje
pogoje pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi
določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 – UPB1,
Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005 – ZJC-B,
111/2005 – Odločba US in 93/2005-ZVMS) in ga izbere
investitor – naročnik.
6. člen
(roki za pripravo OPPN)
Priprava osnutka OPPN 2.3 je predvidena 45 dni po začetku
veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je
predvidena 45 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga
OPPN 2.3 je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega
sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN 2.3 financira zasebni investitor.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

3. Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne
vožnje Čeplje
Javnost obveščamo, da bo od 1. 6. 2018 do 15. 6. 2018
potekala 15-dnevna javna razgrnitev predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem
načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje, ki
ga je Občinski svet Občine Vransko na 3. izredni seji dne 22. 5.
2018 sprejel v prvem branju.
V času javne razgrnitve bo predlog odloka:
 v poslovnem času občinske uprave na vpogled v sejni sobi
Občine Vransko, Vransko 59;
 objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si
na
spletni
povezavi
http://www.vransko.si/zaobcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ .
Pripombe in predloge na predlog odloka lahko do 15. 6. 2018
posredujete na enega od naslednjih načinov:
 osebno v knjigo pripomb in predlogov v sejni sobi Občine
Vransko, Vransko 59;
 po e-pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si z
navedbo zadeve »Odlok - poligon«;
 po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 350/2018
Vransko, 30. 5. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko« in začne veljati
naslednji dan po objavi.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del območja z oznako ČE02-4/1 - poslovno logistični center
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 55/2016).
Številka: 350/2018
Vransko, 23. 5. 2018
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Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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Vranski poletni večeri 2018
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 16. 6. 2018, ob 20.00,
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici
JASNA NADLES, flavta - MILAN VRSAJKOV, violončelo

Citrarka Tanja Zajc Zupan praznuje 25-letnico glasbenega
ustvarjanja. V Sloveniji so zelo priljubljene tudi dalmatinske
pesmi. Zato vas vabimo na koncert SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER, ki bo v Kulturnem domu Vransko v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 20. uri.
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Galeb in pevka Teja Saksida. Večer bo vodila Tanjina hči Ana. Nastopajoči
bodo izvedli čisto poseben večer. Mili zvoki citer se bodo
zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet
vseh nastopajočih, mandolin in čudovitega petja ter točka,
ko Tanja in Ana poslušalce popeljeta v prekrasno melodijo in
besede iz filma Cvetje v jeseni – Ana interpretira odlomek iz
filma, ko Janez zaprosi Meto za roko.

Zaigrali in zapeli bodo narodnozabavne pesmi, slovenske
popevke, dalmatinske pesmi in evergrine: Avsenikov venček,
Morska pravljica, Ne bodi kot drugi, Ribič, ribič me je ujel,
Larina pesem iz filma dr. Živago, La paloma … In pesmi, ki
jih v izvirniku izvajajo najbolj znane klape, Tereza Kesovija,
Severina in drugi: Vilo moja, Oči boje lavande, Anđele moj,
Copacabana, Gardelin iz filma Petelinji zajtrk, Sunčane fontane, Moja poslednja i prva ljubavi … Večer je ganljiv, poln
emocij, nostalgije in presežkov.

Koncerti po Sloveniji so bili odlično sprejeti, obiskovalci
pa pravijo, da je to dogodek z odlično izbrano glasbo, ki
se dotakne duše, razveseljuje srce in je lepo darilo ali presenečenje za drage osebe. Vabljeni, da koncert doživite v
živo.
Prodaja vstopnic: TIC Vransko – (03) 703 12 10, 041 919 829

Knjižnična stran

PRIREDITVE V JUNIJU:
• torek, 5. in 19. junij 2018, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje z oskrbovanci doma
• petek, 15. junij 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem
Vabljeni!

Zgodilo se je ...

PREDAVANJE PRIDELOVANJE IN
NABIRANJE ZELIŠČ
V četrtek, 10. maja 2018, smo v Občinski knjižnici
Vransko prisluhnili predavanju mag. Nataše Ferant
z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
ki nam je predstavila pridelovanje zdravilnih zelišč
ter nabiranje le-teh. Podala nam je številne napotke,
kako ravnati z zelišči – bogastvom, ki nam ga podarja
narava, da jih bo tudi v prihodnosti dovolj za vse.
Predavanje je potekalo v sklopu operacije Vrt
zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot sodobno povezovalno središče Spodnje Savinjske doline na področju
zelišč, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV SAVINJČANI BEREMO 2017/18
11. sezono organiziranega branja v projektu
Savinjčani beremo smo zaključili v ponedeljek, 14.
maja 2018, v dvorani II. slovenskega tabora v Žalcu.
Srečanje z bralci vseh šestih občin Spodnje Savinjske
doline je bilo tokrat malce drugačno. Po nagovoru
direktorice knjižnice nas je pozdravila nepričakovana
gostja Desa Muck, nato pa smo naše bralce nagradili
z monodramo Zvezdane Mlakar Štefka Valentin, ki
je vse prisotne navdušila. Bogat večer smo zaključili
z druženjem v avli. Verjamemo, da lahko v bodoče
število vključenih v projekt, ki jih je bilo letos
rekordnih 307, še povečamo. Bodite z nami tudi vi!

Knjižne novosti
ODRASLI
• Carter, C.: Galerija mrtvih
• Drakulić, S.: Mileva Einstein. Teorija žalosti
• Bancroft, L.: Zakaj to počne?
• Tamini, W.: Vrtnice vetra
• Roth, V.: Usode, ki ločujejo
• Ward, P.: Privlačni sosed
• McCarty, M.: Skrivnostni duh
• Purviance, J.: Velika knjiga peke na žaru

MLADINA
• Dicamillo, K.: Čudežno potovanje Edwarda Tulana
• Westerowicz, P.: Objemi me, prosim
• Yamada, K.: Kaj storiš s priložnostjo?
• Petraekova, J.: Mravljišče
• Petraekova, J.: Čebelji panj
• Hanačkova, P.: Sožitje
• Bartikova, P.: Leto v gozdu
• Blyton, E.: Skrivnih sedem
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PLEZALNO POPOLDNE PLANINCEV VRTCA VRANSKO
Čeprav nas je vreme strašilo, se nismo vdali. Kar 23 planincev
iz treh oddelkov Vrtca Vransko se je v četrtek, 17. 5. 2018, podalo proti naravni plezalni steni "INDE", kjer sta nas že pričakovala dva plezalca Športno-plezalnega odseka PD Vransko,
Martin in Barbara. Kasneje se jima je pridružil še Gregor.
Za uvod so nam predstavili opremo (varnostni pas, čelado),
nato pa smo začeli. Začetek je bil bolj zadržan, kajti mogočna stena nam je vlila kar nekaj strahospoštovanja. Potem
pa je steklo ... Najpogumnejši so se povzpeli skoraj do vrha.
Popoldan nam je kar prehitro minil.
Naj se ob tej priložnosti zahvalim plezalcem ŠPO Vransko, ki
nam na ta način omogočijo pridobiti novo izkušnjo, mogoče
komu pomagamo premagati strah ali pa se naučimo nekaj
novega in nevsakdanjega.
Katja, Mateja P. in Mateja R.

POT DO MOČNIKOVEGA MLINA
Na sončno, a ne prevročo sredo, 9. maja, smo se takoj po
zajtrku odpravili veselih nog na dolgo pot. V našem oddelku
imajo otroci vsakodnevno ogromno možnosti za gibanje,
a ni lepšega, kot je gibanje v naravi, kjer otroci raziskujejo,
opazujejo, se družijo, se naužijejo svežega zraka in spoznavajo nove poti. Izbrali smo si pot ob gozdu, da smo čim bližje naravi. Kot že velikokrat letos so otroci tudi tokrat dokazali, da so iz pravega testa. Hodili so, klepetali, prepevali,
spraševali in kljub nekaj padcem stisnili zobe in nadaljevali
pot. Na cilju smo bili vsi za trud poplačani z lepotami Močnikovega mlina, okolice in seveda z malico. Mlin nas je tako
navdušil, da smo se odločili za izdelavo in preizkušnjo le-teh.
Otroci so izdelali načrt, izbrali material in se podali v izdelavo čisto svojega mlina. Mline smo nato preizkusili v bližnjem
potoku.
Oddelek 5-6 let z Branko in Polono

POHOD PRVOŠOLCEV IN DRUGOŠOLCEV
V ponedeljek, 7. 5. 2018, so učenci 1. in 2. razredov Osnovne šole Vransko-Tabor imeli športni dan. Športno
obuti in oblečeni so odšli na pohod do cerkve svetega Jeronima na Taboru, nato pa do jame Škadavnica. Na poti so opazovali različna življenjska okolja in
se o njih tudi pogovarjali. Pri cerkvici so se razgledali
po dolini in uživali v prekrasnem sončnem vremenu.
Pri jami so že na vhodu začutili hladen zrak, ki je v
jami. Navdušeni so bili nad legendo o okostnjaku, ki
naj bi ga otroci nekoč našli v jami. V njihovih glavah
se je porajalo kup vprašanj. Na bližnjem travniku so
pojedli malico, se poigrali, nato pa jih je presenetila
Jerica Felicijan iz konjeniškega društva Jerinov hlev.
Predstavila jim je svojega konja ter jih povabila na
Konjičkove delavnice, ki jih izvaja med poletnimi
počitnicami. Po drugi poti so odšli nazaj in natančno
opazovali okolico. V šolo so se vrnili utrujeni, a polni
novih doživetij.
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SREČANJE MLADIH PESNIKOV Z ZLATKOM
V sredo, 18. 4. 2018, smo se člani literarnega krožka in drugi pesniki udeležili srečanja mladih pesnikov na Osnovni
šoli Prebold Naj pesem pove. Ob prihodu smo se recitatorji
razdelili v barvne skupine in program se je začel. Med predstavljanjem pesmi so učenci šole nastopili z glasbili in s petjem, značilnost tokratne prireditve pa je bilo rapanje. Tako
se je med glasbeno točko dveh učencev pridružil raper Zlatko. Predstavil je nekaj svojih pesmi in odgovoril na vprašanja
voditeljice.
Monika Lesjak, 7. a
Pesmi za natečaj so napisali: Aljaž Novak, Domen Nedelko,
Nika Homšak Godler, Lucija Remic, Anika Pečovnik, Miha
Kramar, Vanesa Stanko, Monika Lesjak, Tillen Lešnik Pikl, Lucija Klemen, Ana Pečovnik in Nastja Podgoršek Ferčec. Njihove mentorice smo bile Dobrila Vučenović, Mojca Zavasnik
in Polona Učakar.

Zlatko je bil sproščen in navdihujoč. Všeč so mi bile pesmi, ki so
jih predstavljali učenci. (Nika Homšak Godler, 6. a)
Gost Zlatko nas je navdušil. Pohvaliti velja njegovo pozitivnost in sporočilo, da se je treba za vse v življenju potruditi in
pri tem tudi spoštovati druge.
Na prireditvi so svoje pesmi predstavile Vanesa Stanko, Monika Lesjak in Nastja Podgoršek Ferčec, med izbranimi avtorji pa sta bila tudi Tillen Lešnik Pikl in Ana Pečovnik. Nastja je
za svojo pesem prejela tudi posebno nagrado.
Vsem pesnikom čestitamo za sodelovanje, še posebej pa
Nastji za nagrajeno delo. Želimo jim veliko ustvarjalnosti tudi
v prihodnje. Pesem ima tudi v sodobnem času veliko povedati in lepo je videti, koliko mladih pesnikov je med nami.
Polona Učakar

Predstavljamo nekaj vtisov s prireditve:
Program mi je bil všeč in všeč mi je bil gost. Nastopajoči so se
potrudili in nam pričarali nasmeh. (Aljaž Novak, 6. a)
Z Zlatkom je bilo res zabavno, saj je smešen. Nekaj sem se
tudi naučil. Pesmi drugih pesnikov so bile smešne, nekatere
poučne, krute in čustvene. Prireditev je bila dobro organizirana. (Miha Kramar, 6. a)
Na prireditvi in podelitvi nagrad mi je bilo zelo zanimivo. Zlatko je odrepal nekaj svojih pesmi. Nekatere pesmi drugih otrok
so me tako prevzele, da sem dobila veliko navdiha. (Lucija
Remic, 6. a)
Všeč so mi bile pesmi, ki so jih peli otroci. Tudi učenca sta dobro rapala. Všeč mi je bila tudi pogostitev. (Domen Nedelko,
6. a)
Zanimivo je bilo, ker je bil rap drugačen. Zlatko je bil zelo
sproščen. (Anika Pečovnik, 6. a)

PRVI SKOK V POMLAD
Prišla je pomlad in z njo toplo sonce, ki smo ga po mrzli zimi
komaj čakali. Zvabilo nas je na svež, topel zrak ter na obhode
in raziskovanja našega kraja. Šli smo v gozd poiskat jami Škadavnico ter Veternico, ki krasita naš kraj. Hodili smo ob in
po potokih, kjer smo neizmerno uživali na vsakem koraku.
Raziskovali smo Podgrajščico, Merinščico in Bolsko ter raziskovali, kje se zlivajo skupaj. Hkrati smo opazovali male živali,
kot so močeradi, pajki, deževniki, vodni drsalci, ter videli v
jami celo netopirje. Poti so nas vodile po travnikih, kjer smo
se lahko posladkali s prvimi
travniškimi rastlinami, kot
so trobentice, ki so polne
vitamina C, in marjetice, ki
pomagajo pri boleznih mehurja, črevesnih vnetjih in
zaprtju. Spoznali smo trpotec, ki je znan kot travniška prva pomoč, ter mnoge
druge rastline. Nabrali smo
regrat ter si ga na igrišču

pripravili kot solato s krompirjem. Regrat je razstrupljevalec, ki spodbuja delovanje vseh izločevalnih organov. Koristi
presnovi, jetrom, koži in je poln železa in kalija.
Radi se družimo z naravo, saj nam ponuja ogromno možnosti za raziskovanje ter obilo okusnih rastlin, ki krepijo naše
telo.
Oddelek 5-6 let z Branko in Polono
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KUHARSKO-VRTNARSKI KROŽEK NA GARAŽNI RAZPRODAJI
Kuhanje in vrtnarjenje na naši šoli zna presegati okvirje. Velikokrat se lotimo akcij, ki so povezane z našim krajem ali z
različnimi natečaji. Mentorici poskušava navdušiti učence za
preprosta opravila na vrtu in v kuhinji, pokaževa pa jim tudi,
da vsaka dejavnost zahteva več vidikov.

V petek, 4. 5. 2018, smo najprej skuhali regratov in bezgov
sirup z dodatkom melise in mete s šolskega vrta, spekli dve
roladi iz bučk in izračunali, koliko sestavin potrebujemo za
peko 200 palačink. Učenci so si pripravili nakupovalni listek
in odpravili smo se v trgovino. Poiskali smo vse sestavine,
pri tem pa upoštevali ceno in da so živila čim bolj lokalna in
sveža, nepredelana ter s krajšim rokom uporabnosti. Jajca
smo pregledali, če so cela in ne počena ter da so iz hlevske

reje. Ves čas nas je pri delu spremljala novinarka Darja Tibaot
Ciringer, ki je naše delo, dogovore in akcijo posnela in potem objavila na spletu kot reklamo za sobotno garažno razprodajo, ki jo je organiziral ZKTŠ Vransko. Na tem dogodku
smo pekli palačinke, ponujali bezgov in regratov sok, kuhali

kavo in rezali rolado. Vsak obiskovalec se je z veseljem ustavil pri našem kotičku, saj je res omamno dišalo. Če pa je
kdo šel mimo, so ga prijazno postregle članice krožka, ki so
delale na »terenu«. Obiskala nas je večina razstavljavcev in
se okrepila z našimi dobrotami. Pri peki palačink nam je prijazno priskočil na pomoč sokrajan Denis Oštir.
Za uspešno izveden dogodek našega krožka in za povabilo
k sodelovanju se zahvaljujemo Darji Tibaot Ciringer in Suzani Blatnik iz ZKTŠ Vransko. Hvala tudi vsem obiskovalcem in
preizkuševalcem za prostovoljne prispevke. Za konec vam
lahko prišepnemo, da smo bili ekonomsko uspešni in si
bomo z zbranimi prispevki nekaj malega privoščili.
Mentorici Maja Jerman in Nataša Pečovnik

PLESNI ŠKRATKI – PLESNI KROŽEK V VRTCU VRANSKO
Krožek sva zasnovali na aktivni vlogi otrok, soodločanju in
veselju do plesa. Pri uresničevanju vseh treh postavk nama
je bila osnova za delo pedagoška metoda ustvarjalni gib.
Ustvarjalni gib je aktiven pristop učenja in poučevanja raznih
vsebin s pomočjo telesa. Otroci z gibanjem izražajo in ustvarjajo različne vsebine. Ples kot dejavnost, kamor uvrščamo ustvarjalni gib, ni le ples, je tudi medpodročno povezovanje z gibanjem, umetnostjo in drugimi področji – narava,
družba, matematika (po Geršak, V., 2016).
Skozi vse leto so »Plesni škratki« razveseljevali plesa željne
otroke, ki jih je bilo iz tedna v teden več. Otroci so bili aktivni in inovativni soustvarjalci vsakega plesa, mentorici pa
sva imeli prioriteto navduševati otroke za ples, izbirati kakovostno klasično in ljudsko glasbo in jim ustvarjati pogoje
za njihove plesne pobude. Otroci so z izvirnimi gibi pokazali
pujskovo zgodbo, gobice, zimski ples, Rdečo kapico, ples z
rekviziti …
Ves čas smo bili aktivni člani v mednarodnem projektu
eTwinninga Let`s dance. Pogledali smo si, kako plešejo otroci v drugih državah po Evropi. Naučili smo se zabavni turški
ljudski ples.
Nismo pozabili tudi na naše ljudsko izročilo. Zavrteli smo se
ob pesmih Ob bistrem potoku je mlin in Izak, Jakob, Abraham.

Kaj pa otroci povedo o plesnih škratkih?
»Všeč mi je, ko plešemo. Lahko povem še, kateri ples mi je
všeč: Rdeča kapica.« (Jakob, 5 let)
»Všeč so mi gobice.« (Ela, 5 let)
»Hm ... težko se je odločiti. Rdeča kapica mi je najbolj všeč.«
(Laura, 6 let)
Nuša in Maja
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DELAVNICA INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR
Industrijsko oblikovanje je proces, v katerem nastane nov
predmet, objekt ali tehnična rešitev, ki je tesno povezana z
obliko predmeta ali objekta in njegovo uporabo. Postopek
je zaznamovan z vrsto raziskovalno-razvojnih aktivnosti,
med katerimi prednjačijo skiciranje, modelne predstavitve
in izdelava tehničnih risb, vse skupaj pa je podprto z nizom
proizvodnih procesov.

V okviru programa za poglabljanje znanja je bila na Osnovni šoli Vransko-Tabor organizirana delavnica industrijskega oblikovanja. Delavnica je potekala v soboto, 21. 4.
2018, v dopoldanskem času na šoli ter na šolskem vrtu in
okolici. Namenjena je bila vsem tistim, ki bi se radi seznanili s poklicem industrijskega oblikovalca in spoznali pomen in
razsežnosti oblikovanja v našem vsakdanjem življenju. Delo
je bilo povezano tudi z nadgradnjo šolskega vrta. Delavnico
je izvajala Maja Grobler, diplomirana industrijska oblikovalka.
Industrijski oblikovalci poskušajo predmete oblikovati tako,
da so čim lažji in enostavni za uporabo. Vse predmete,
grafične podobe na njih in storitve si je moral nekdo izmisliti
oz. domisliti in pri tem upoštevati veliko faktorjev (uporabnika, čas uporabe, cenovni razred, razpoložljiva tehnologija). S
predstavljenimi praktičnimi primeri je izvajalka želela prikazati, da je oblikovanje prisotno povsod okoli nas, čeprav se tega
morda ne zavedamo. Delavnice se je udeležilo devet učencev
iz različnih razredov, nalog so se lotili resno in zavzeto. Nastalo je kar nekaj uporabnih izdelkov in mogoče se bo kdo navdušil ravno za poklic industrijskega oblikovalca.
Organizatorica delavnice Nataša Pečovnik

PODELITEV OB ZAKLJUČKU NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE
V četrtek, 12. aprila 2018, ob 10. uri smo v Poklicni gasilski
enoti Celje prisostvovali svečani zaključni prireditvi ob zaključku regijskega natečaja Naravne in druge nesreče – Klic
na številko 112. Natečaj je razpisala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Celje.
Najprej smo si ogledali kratek film, ki je nastal ob 60. obletnici delovanja Poklicne gasilske enote Celje, in predstavitev
nalog zaposlenih v tej enoti, nato pa so se nam predstavili
jamarski reševalci in potapljaška enota Tjulnji. Ogledali smo
si tudi gasilska vozila. Sledila je svečana podelitev priznanj in
praktičnih daril.
Priznanje sta prejela dva učenca 7. a-razreda, in sicer Justina Jerman za pesem z naslovom 112 ter Tillen Lešnik Pikl za
likovni izdelek z naslovom Vroča katastrofa. Oba izdelka so
že posredovali tudi na državni natečaj. Iskrene čestitke!
Mojca Zavasnik, mentorica

DAN ZEMLJE – RISANJE S KRVAVIM MLEČNIKOM
Vsako leto dajemo okoljskemu ozaveščanju otrok v vrtcu
velik pomen. V duhu ohranjanja čistega okolja smo v naši
skupini otrok, starih 3–4 leta, razmišljali, kako bi lahko risali
brez barv, ki jih imamo na voljo v igralnici. Na sprehodu smo
opazili rastlino (krvavi mlečnik), ki vsebuje rumeno barvo, če
jo odtrgamo. Odločili smo se, da bomo z njo risali.
Naslednji dan smo si pripravili liste in odšli na mesto, kjer je
krvavi mlečnik rasel. Ugotovili smo, da je potrebno biti zelo
potrpežljiv pri risanju, saj rastlina ne vsebuje veliko barvne
tekočine. Po »napornem« risanju smo nabrali še koprive in si
iz njih pripravili slasten čaj. Pogovor smo sklenili s spoznanjem, da nam narava nudi veliko, naša dolžnost pa je, da ji pomagamo pri njenem varovanju.
Anuška Križnik, dipl. vzg. pr. otr.
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PLAVALNI TEČAJ TRETJEŠOLCEV
V tednu od 16. do 20. 4. 2018 smo v sodelovanju z
ZPLO Celje in s plavalnim klubom Neptun Celje izvedli 20-urni plavalni tečaj v bazenu Golovec v Celju. Več
o plavalnem tečaju so napisali tretješolci sami.
V ponedeljek, 16. aprila, smo ponavljali kravl in žabico. V torek smo se naučili plavati hrbtno. V sredo
smo plavali v velikem bazenu. V četrtek smo imeli generalko. V petek smo imeli test, predstavo za
starše in podelitev priznanj. Dobila sem bronastega
delfina. Bilo mi je zelo všeč.
Ema Krajnc, 3. a
V ponedeljek se je začel plavalni tečaj. Najprej smo
delali lahke vaje in se učili kravl. V torek smo plavali
žabico. Po plavanju smo vsak dan šli tudi v velik in
globlji bazen. V sredo smo se učili hrbtno. V četrtek
smo imeli generalko in na veliki petek ocenjevanje in
nastop pred starši. Bilo je super.
Eva Učakar, 3. a
Od 16. do 20. 4. 2018 smo imeli plavalni tečaj v bazenu
Golovec v Celju. V ponedeljek sem se naučil plavati
kravl, v torek žabico in v sredo hrbtno. V četrtek smo
ponovili. V petek smo imeli preizkus. Dobil sem srebrnega delfinčka, potem so nas prišli gledat starši in
pokazali smo jim, kaj smo se naučili v tem tednu.
Max Radulj, 3. a
Od 16. do 20. 4. 2018 smo imeli plavalni tečaj. Prvi
dan smo ponavljali vaje iz prvega razreda, drugi dan
smo se učili plavati kravl, tretji dan smo plavali žabico, četrti dan smo plavali hrbtno, peti dan sem dobil bronastega delfina. Na plavalnem tečaju sem se
imel fino, bilo mi je všeč.                                                    
Jan Kropec, 3. a                                                    

Od 16. do 20. 4. 2018 smo imeli plavalni tečaj. Tam smo se naučili
plavati. Prvi dan smo plavali kravl, drugi žabico in tretji dan hrbtno
plavanje. Najprej smo se lahko malo poigrali v malem bazenu. Nato
smo se začeli učiti plavanja. V petek, 20. aprila, so nas prišli gledat
starši. Najprej smo staršem pokazali, kaj smo se naučili v malem
bazenu, nato pa smo se prestavili k velikemu bazenu. Tam si lahko
skočil ali pa si šel po stopnicah. Najprej smo plavali kravl, nato žabico, nazadnje pa hrbtno. Nato smo naredili še nekaj skokov. Jaz sem
dobil zlatega konjička. Na plavalnem tečaju mi je bilo všeč.
Marcel Semprimožnik, 3. a
Od 16. 4. 2018 smo imeli plavalni tečaj. Tam smo se naučili plavati
kravl, žabico in hrbtno plavanje. Vsak dan pa smo se lahko malo poigrali v malem bazenu. V petek so nas prišli gledat starši. Pokazali
smo jim, kako smo se učili kravl, žabico in hrbtno plavanje. Nato je
sledila podelitev priznanj in jaz sem dobil srebrnega delfinčka. Tam
so bili učitelji zelo strogi. Jaz in moj prijatelj Erik sva plavala najhitreje, zato sva plavala za zlatega delfinčka, a na žalost nobenemu
ni uspelo. Jaz sem se imel zelo lepo.
Miha Turk, 3. a

TRETJEŠOLCI Z MOBILNIKI PO VRANSKEM
V petek, 13. 4. 2018, smo tretješolci lahko v šolo prinesli mobilne aparate.
Nekateri smo imeli svoje, nekateri pa sposojene od svojih staršev, bratov,
sester …
Doma smo si morali naložiti aplikacijo CŠOD Misija in poiskati misijo Ko se
srečata preteklost in sedanjost ter jo prenesti na telefon. Prvo šolsko uro
smo se s telefoni podali na pot. Mimoidoči so nas presenečeno gledali, saj
smo se ustavljali pri pomembnih stavbah, brali o njihovih podatkih in ob
vsaki pomembni stavbi rešili tudi nekaj zastavljenih vprašanj. Če smo želeli
biti uspešni, smo morali dobro poslušati, opazovati in brati.
Ob uspešno rešenih nalogah smo prejeli značko, ki je bila povezana z
Vranskim. Vsi smo ob nalogah uživali in komaj čakali na nove zanimivosti.
K reševanju nalog ste vabljeni vsi, ki vas zanima, kaj smo počeli. Doma si
na svoje mobilne aparate prenesite aplikacijo CSOD Misija in misijo Ko se
srečata preteklost in sedanjost. Pot se začne in konča pri osnovni šoli na
Vranskem. Če vas je misija navdušila, lahko podobne misije opravite v več
krajih po Sloveniji. Uživajte.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
OTILIJA JE OSVOJILA PRVO MESTO NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ POWERPOINT
ANIMACIJE
V sredo, 18. aprila 2018, je na Osnovni šoli Vižmarje Brod v
Ljubljani potekal 15. tradicionalni festival Microsoft PowerPoint Wars. Cilj tekmovanja je spodbujanje ustvarjalnosti,
širjenje in poglabljanje znanja, odkrivanje in spodbujanje raziskovanja, uvajanje novih pristopov in metod dela ter popularizacija znanja.
Na vabilo k sodelovanju smo se odzvali tudi učenci 3. a-razreda Marcel Semprimožnik, Urban Brišnik in Miha Turk in skupaj z mentorico Katjo Brezovnik na državno tekmovanje
poslali animacijo z naslovom Otilija gre okrog sveta. Za animacijo smo dobili navdih v knjigah o Otiliji pisatelja Chrisa
Riddella, ki smo jih v okviru projekta Naša mala knjižnica z
veseljem prebirali pri pouku.
Animacija je v svoji kategoriji med učenci od 1. do 4. razreda
zasedla odlično prvo mesto.
Čestitke vsem ustvarjalcem.

PLANINSKI POHOD V JAKOV DOL
Šolski planinci smo se v aprilu udeležili kar dveh pohodov.
Najprej smo se v lepem številu v spremstvu staršev
pridružili vsakoletnemu velikonočnemu pohodu Planinskega društva Vransko, nekaj dni pozneje, 14. 4. 2018, pa
smo šli še v Jakov dol.

navadno kalužnico). Pogovarjali smo se tudi o zaščiti
pred klopi in kaj storiti, če ga vseeno dobimo.

Tokrat se je pohoda v lepem sončnem vremenu udeležilo kar 28 učencev. Pot je potekala mimo Riglja, nato pa
do vrha Plešnikovega hriba. Pot je bila mestoma kar
strma in planinci kar niso mogli razumeti,
zakaj gremo vedno bolj »gor«, če pa gremo v Jakov dol. Preplezati je bilo potrebno marsikatero podrto deblo in prečkati
strmo mejo, kar je navadno mladim planincem zelo všeč. Najbolj so se razveselili planinskega sendviča in počitka na čudoviti
jasi sredi gozda, na poti nazaj na Vransko
pa pečenih jajčk z zelišči in potočka, ki ga
je bilo potrebno preskočiti. Na pohodu
smo spoznavali užitne rastline (čemaž, koprivo, trobentice, vijolice, navadno smrdljivko) in tudi tiste, ki za nas niso primerne
ali pa so celo strupene (jesenski podlesek,

Mentorice planinskega krožka

Pohodniki so bili tokrat zelo utrujeni, verjetno zaradi
močnega pomladnega sonca, pred katerim se bo potrebno kaj kmalu zaščititi. Srečno in varen korak!

POČITNIŠKE REZERVACIJE 2018
Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec, obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne
13. 3. 2018 sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji (Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018). Glede rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otroka je v 3. členu
določeno, da starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška
odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni
pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo
rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, za otroke, vključene
v OE Vrtec Vransko.
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Iz življenja društev
PLEZALNI DAN ZA OBČANE
V okviru občinskega praznika in 150. obletnice podelitve
trških pravic smo člani Športno plezalnega odseka Planinskega društva Vransko organizirali plezalni dan za vse občane.
Tako smo se v soboto, 12. maja, družili v naravnem plezališču,
pri plezalni steni na Vranskem, ki je zelo obiskana in privablja
v našo občino plezalce iz cele Slovenije, ponuja pa 16 plezalnih smeri lažjih težavnosti.
Navkljub slabi napovedi nam je vreme dobro služilo, tako se
je lahko kar nekaj udeležencev prvič srečalo s plezanjem. Najbolj pa so uživali otroci, ki so pokazali kar nekaj poguma pri
premagovanju smeri v steni.
Po okrepčilu in druženju smo sklenili, da je bil dan poln
doživetij, tako za udeležence kot tudi za člane. Občutki pa,
ko prideš v stik s plezanjem v plezališču, se kar težko opišejo
z besedo – enostavno moraš to poskusiti.
ŠPO PD VRANSKO

ČLOVEK ČLOVEKU PRIJATELJ
Družini Bistan iz Zahomc, ki se ji je marca 2018 zgodila huda nesreča, pod težo snega se je namreč podrl hlev, je svojo pomoč
nudil tudi OO RK Vransko. Njeni člani so sodelovali pri zbiranju denarnih sredstev v Občini Vransko, opravili veliko prostovoljnih ur (posebej Ivo Jerman) ter pomagali s finančno dotacijo v višini 1.000 evrov.
Pomagali so tudi družini Ivana Marka iz Zahomc, ki jih je prizadel udar strele.
Breda Čvan

Ne spreglejte
7. KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL IN FESTIVAL GOZDNIH PRAVLJIC
– ŠE MALO, PA BO TU!
riti na pomen ohranjanja biotske pestrosti v naših gozdovih
ter o podnebnih spremembah, ki ogrožajo stabilnost naših
gozdov.«
Festival začenjamo že 2. junija s pravljično potjo in Ireno
Cerar, ki nas bo popeljala na Menino planino in v skrivnostne meninske gozdove, kjer so včasih živele vile.

Vsebina Križnikovega festivala, ki se vsako leto drugi
vikend v juniju odvija v Motniku, že nastaja. Letošnji festival bo 8. in 9. junija 2018. Organizatorji, to so Knjižnica
Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik in
Turistično društvo Motnik ter Gozdarski inštitut Slovenije, so zasnovali pestra dogajanja, posvečena pravljicam,
ki jih je zapisal Gašper Križnik, letos pa tudi drugim ljudskim pravljicam, ki so povezane z gozdom.
Posvetili se jim bomo na pobudo Gozdarskega inštituta
Slovenije v okviru projekta LIFEGENMON. Dr. Urša Vilhar z
Gozdarskega inštituta Slovenije pravi: »Slovenski gozdovi
so med najbolj naravno ohranjenimi in pestrimi gozdovi
v Evropi. Slovenska gozdarska stroka ima dolgo tradicijo
in se uvršča v sam svetovni vrh glede upoštevanja načel
večnamenskosti, sonaravnosti in trajnosti pri gospodarjenju z gozdom. Kljub temu pa so dandanes gozdovi podvrženi
številnim okoljskim spremembam, kot so vetrolomi, žled,
gradacije podlubnikov idr. Prilagajanje gozdnega drevja na
prihodnje spremembe v okolju temelji na ohranjanju biotske pestrosti na vseh ravneh, vključno z genetsko raznolikostjo. 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. V sklopu Križnikovega pravljičnega festivala in festivala gozdnih pravljic želimo opozo-

Na petkovem, vedno zelo obiskanem pripovedovanju za
odrasle bodo nastopili: Anja Štefan, Vroča župa, Katja
Preša, Katarina Nahtigal in letošnji pokrovitelj festivala
Boštjan Gorenc Pižama. Zvečer se bomo veselili ob glasbi
Brencl bande. Z Okusi Kamnika nas bo razvajal Zavod za
turizem, šport in kulturo Kamnik.
Naslednji dan bo veliko pestrega in zanimivega, predvsem pa gozdnega dogajanja v Parku pod lipami in okolici. Štiriperesna pravljična deteljica Me4 iz Motnika, ki jo
sestavljajo Špela Regulj, Nina Semprimožnik, Vera Piskar
in Petra Zupančič, nam pripravlja igre in gozdno pravljično pot, na kateri bomo spoznavali drevesa, biotsko raznovrstnost, rastline in živali, kakor nam jih bodo predstavili gozdar, lovec in zeliščarka ter pripovedovalci z gozdnimi pravljicami. Sledila bo likovna razstava, podelitev nagrad in šegave gozdne pravljice s Cirilom Horjakom, Katjo
Puntar, domačinko Ljubo Lajmiš in Katarino Juvančič. Ta
je pa lovska, rečemo komu, ki pretirava. Sledil bo torej
večer lovskih pravljic, na katerem bodo poleg lovcev pripovedovali gozdne in živalske pravljice Boštjan Napotnik
Napo, Motničan Jože Keršič in Breda Podbrežnik Vukmir.
Končali bomo z ognjeno predstavo skupine Čupakabra, ki
pravi: »Vse stvari se pričnejo z drobno iskrico!«
Tudi ideja o festivalu je bila sprva drobna iskrica. Zdaj pa
se je razrasla v veliko dogajanje, v katerega letos vključujemo tudi temo gozda, da bi se večkrat ozrli okrog in ga
cenili.

Schwentnerjeva hiša, Vransko 25
sobota, 9. 6. 2018 , 0b 10.00
VROČA ŽUPA

Breda Podbrežnik Vukmir
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Ne spreglejte
3. junija obkrožite št.

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

NIK PREBIL
»Pravijo, da če želiš spremembe, jih začni izvajati
sam. Ravno zato se podajamo na pot pozitivnih
sprememb za človeka, skupnost in državo, na pot
sprememb, ki vključujejo napredek za danes in
jutri. Mlade je potrebno vključiti v soodločanje,
jim približati tako politiko kot kulturo in
vzpostaviti pripadnost naši državi, saj bomo le
tako lahko stopili iz okvirjev in Slovenijo popeljali
na pot napredka.«

Delo šteje!

MARJAN GOLAVŠEK
Glas zame - glas za Savinjsko dolino!

ČESTITAMO OB DNEVU DRŽAVNOSTI.

ALEKSANDER
REBERŠEK
MISLI RESNO

Župan, občinska uprava in člani
občinskega sveta

OBČINA VRANSKO VABI NA PRIREDITVE OB
DNEVU DRŽAVNOSTI:

LETOS
VOLIMO

Spoštovani,

nedelja, 24. junij 2018
18.00

5

postavitev in krasitev mlaja na star način
pri osamosvojitveni lipi na AP Vransko

20.00

moja kandidatura za poslanca je
drugačna, saj v tem predvolilnem času
nastopam brez velikih besed in obljub.
Vse besede so namreč odveč, če ni dejanj.

veselica ob dnevu državnosti in 150-letnici trških pravic
parkirišče pri gostilni Slovan

V preteklosti sem skušal dokazati, da
sem blizu ljudem in da skrb za skupno
dobro postavljam na prvo mesto.

ponedeljek, 25. junij 2018
9.00

Mislim resno, zato kandidiram.

start pred občinsko stavbo
(Pri planinskem domu na Čreti dobijo udeleženci topel obrok.)

Obljubljam, da se bom pošteno in
srčno boril za naše kraje
in za ljudi, ki tukaj živimo.

FD VRANSKO

Hvala vsem, ki me podpirate in boste
v nedeljo oddali svoj glas zame.

pohod in kolesarjenje na Čreto
NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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21. junija 2018 ob 20.30
Literarno društvo LIvRA, 070 569 604

VETERNICA VABI
Krtek Janko se spušča s hriba, kjer stoji cerkvica sv. Jeronima.
Sonce se dviga nad Podgrad in mu draži oči. Spušča se v strugo,
kjer je oživel potoček Globočka. Hladi mu tačke, ki urno skačejo
s skale na skalo. Hiti proti vhodu v jamo Veternico, v njeno hladno zavetje pred vročim dnem. Preden vstopi, mu jamski veter
skuštra lase, ki mu štrlijo izpod čelade. Poda se po Vhodnem
rovu po vseh štirih do Tobogana. Tam mu tačke umaže vlažno
blato in že je pri prvi ožini, ki jo z lahkoto premaga. V prelepi
Kapelici si oči spočije na čarobnem jamskem okrasju. Nato se
splazi naprej skozi lep fosilni rov, se prerine skozi kamen in že
se spušča po Giljotini, kjer greben kamna od krtka Janka zahteva pazljivost. Kmalu se priplazi do jezera, kjer sede in se smehlja
ob prelepi modrini vode, ki se razliva v spodnjem delu dvorane. Tu bo krtek Janko preživel dan in počakal na vas, da mu
sledite v očarljiv podzemni svet Vranskega.
Vse občane Vranskega, ki ste željni spoznati podzemni svet Veternice, vabimo, da se nam pridružite v nedeljo, 24. 6.
2018. Za simbolični prispevek 10 evrov vam posodimo jamarsko zaščitno opremo in vas popeljemo do skrivnostnega
jezera. Obvezna prijava tri dni pred dogodkom na številko 040/701-281 (Lea). Ogled je na lastno odgovornost, za fizično
pripravljene osebe, stare nad 18 let .

POSLOVILI SO SE

Aprila in maja so se od nas poslovili:
Frančiška Orehovec - Pirnatova mami iz Merince, (1930-2018), Jeronim 45
Stanka Lapornik, (1961-2018), Čeplje 15
Franc Resnik iz Špitaliča, (1932-2018), nazadnje živeč Jeronim 40
Avguština Križnik, (1942-2018), Vransko 118 A
Julijana Primožič, (1929-2018), Vransko 53
Slavčo Božilov, (1949-2018), Vransko 132
Ana Gojznik, (1929-2018), Ob žici 5, Ljubljana
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ZAŠČITA KOŽE PRED SONČNIMI ŽARKI
V toplih spomladanskih dneh z veseljem uživamo v sončnih
žarkih, ki smo jih pogrešali celo zimo. Sonce nas s svojimi žarki ogreje, dobimo lepo, porjavelo polt, koža s pomočjo sonca
sintetizira vitamin D, hkrati pa sončni žarki s svojo energijo
zmanjšujejo depresije, izboljšujejo fizične zmogljivosti, spodbujajo delovanje imunskega sistema …
Ob vsem dobrem,
kar nam sonce
da, pa so na drugi strani škodljivi
učinki UV-žarkov,
ki jih oddaja, to so
rdečice, opekline,
pigmentacije, zadebelitev vrhnjice, predčasno
staranje kože in
v zdajšnjih časih
zelo razširjen rak,
povzročen zaradi
UV-sevanja.
Veliko slišimo o tem, da se je poleti potrebno zaščititi pred
UV-žarki. Vprašanje pa je, ali to naredimo na pravilen način.
Pomembno je vedeti, da sonce ni nevarno le poleti, temveč tudi pozimi (npr. na celodnevnem smučanju, ko smo
izpostavljeni sončnim žarkom, poleg tega pa bela barva snega odbija sončne žarke, kar pomeni, da smo dvakrat bolj izpostavljeni). Tu je še pomlad, ko končno dočakamo toploto
in se z veseljem nastavljamo sončnim žarkom, pozabimo pa,
da nam prav ti lahko povzročijo nepopravljive poškodbe.
Kaj pomenijo oznake UVA, UVB in UVC?
Sonce seva v celotnem UV-spektru svetlobe, vendar se del
te svetlobe zadrži v ozonski plasti.
UV-žarki se delijo na:

• UVB-žarke, ki jih prav tako deloma zadrži ozonska
plast, kljub temu pa jih del doseže Zemljo. Prodrejo do
vrhnjice kože, kjer povzročajo porjavelost, v primeru
prekomerne izpostavljenosti tem žarkom tudi opeklino ter
• UVA-žarke. Ti imajo največjo valovno dolžino in najnižjo energijo, s čimer prodrejo najgloblje v kožo, kjer
povzročajo hitrejše staranje kože (gube, hiperpigmentirana področja ...). Žarki se v koži kopičijo vse življenje in povzročajo tudi možne alergije ali druge reakcije
na koži zaradi UV-žarkov, prav tako ti žarki povzročajo
kožnega raka.
Naša koža sicer ima zaščitni mehanizem, s katerim se brani
pred poškodbami zaradi UV-žarkov. To so npr. pigmentacije, zadebelitev kože, mehanizmi popravljanja DNK, proizvajanje koži lastnih snovi za zaščito itd. Žal pa to ni dovolj za
lepo, zdravo in negovano kožo. Zelo primerno sredstvo za
obrambo pred žarki so oblačila. Skoznje ti ne morejo prehajati, zato smo varni. Poleti je med 10. in 16 uro priporočljiva tudi uporaba pokrival, če se v tem času ni mogoče zadrževati v senci.
UV-žarki imajo negativen vpliv tudi na naše oči. Če te niso
pravilno zaščitene, lahko pride do nepopravljivih poškodb.
Sončna očala ščitijo naše oči pred poškodbami. Potrebno
je izbrati očala, ki imajo UV-zaščito, ne zgolj zatemnjena
stekla, s katerimi se oči prilagodijo svetlobi. Če očala nimajo stekel z UV-zaščito in jih nadanemo, da lažje gledamo,
nam te v tistem trenutku olajšajo življenje, hkrati pa nam
UV-žarki, ki z lahkoto prehajajo skoznje, uničujejo oči.
Nujna pa je tudi vsakodnevna uporaba krem z zaščitnim
faktorjem. Nanašati jih moramo pravilno in dovolj pogosto – 2 mg kreme/cm2 kože, nanos izdelka mora biti enakomeren. Ob znojenju, brisanju, v vodi ipd. izdelke nehote
odstranjujemo, zato je potreben reden nanos.

• UVC-žarke: ti ne dosežejo Zemlje, saj jih zadrži ozonska
plast, zato za našo kožo niso nevarni;

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

6. 6. 2018
9.00

KROŽEK BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

9. 6. 2018
19.45

GASILSKA MAŠA

Cerkev sv. Miklavža,
Miklavž pri Taboru

PGD Loke
(041 388 934)

17. 6. 2018
8.00

KOLESARJENJE PO
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start:
Ekomuzej Žalec

ZKŠT Žalec in občine SSD
(041 993 777)

24. 6. 2018
14.00

32. DRŽAVNE IN
11. MEDNARODNE
KMEČKE IGRE

Na jasi pri Lisjaku,
Miklavž pri Taboru

ZSPM in
Društvo podeželske mladine Tabor
( 070 321 516)

25. 6. 2018
9.00
10.00

POHOD IN
KRATEK KULTURNI PROGRAM OB DNEVU
DRŽAVNOSTI

Start:
KZ Tabor
Cilj:
Kmetija Laznik

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)
KD Ivan Cankar
(031 692 554)
Turistično društvo Tabor
(041 515 988)

26. 6. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URICA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica
Tabor

MSK Žalec
Občinska knjižnica Tabor
(03 712 12 52)

30. 6. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

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

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

Napovednik dogodkov - JUNIJ 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

5. 6. 2018
10.00

LITARARNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

9. 6. 2018
10.00

7. Križnikov pravljični festival
VROČA ŽUPA

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

9. 6. 2018
10.00

80 LET NK VRANSKO

nogometno igrišče

Nogometni klub Vransko
(041 418 439)

13. 6. 2018
17.00

VALETA

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

15. 6. 2018
18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

15. 6. 2018
19.00

PREDSTAVITEV SLIKARJA ANTONA PERKA

Košeninova vila

Slavko Košenina
(040 855 969)

16. 6. 2018
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
JASNA NADLES, flavta
MILAN VRSAJKOV, violončelo

cerkev sv. Marije Magdalene
na Ločici

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

17. 6. 2018
8.00

KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

start pred Ekomuzejem Žalec

ZKŠT Žalec in Občine Spodnje Savinjske doline

19. 6. 2018
10.00

LITARARNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

20. 6. 2018
11.00

ŠOLSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Športna dvorana Vransko

OŠ Vransko-Tabor
(03 703 23 70)

20. 6. 2018
18.00

SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko
(03 703 28 00)

21. 6. 2018
20.30

Filmski večer pod kostanji
POLETJE V ŠKOLJKI

pod kostanji

LIvRA Vransko
(070 569 604)

22. 6. 2018

24-URNI TURNIR V ODBOJKI

Športni park Ločica

ŠRD Ločica
(031 284 649)

24. 6. 2018
18.00

POSTAVLJANJE MLAJA NA STAR NAČIN

Avtobusna postaja Vransko

Folklorno društvo Vransko
(041 270 546)

24. 6. 2018
20.00

VESELICA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
IN 150-LETNICI TRŠKIH PRAVIC

parkirišče pri gostilni Slovan

Občina Vransko
PGD Vransko
LD Vransko
(03 703 28 00)

25. 6. 2018
9.00

POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO

start pred občinsko stavbo

Občina Vransko
PD Vransko
OORK Vransko
(03 703 28 00)

30. 6. 2018
20.00

VRANSKO SUMMER NIGHT

pri Energetiki Vransko

Klub mladih Vransko
(041 818 816)

Ob 150-letnici trga Vransko in 185-letnici rojstva slikarja Antona Perka
vas vabimo na

PREDSTAVITEV SLIKARJA ANTONA PERKA
v petek, 15. junija 2018, ob 19. uri v Vili Košenina na Vranskem

Anton Perko: Dubrovnik

Anton Perko (1833, Vransko-1905, Dubrovnik)

Anton Perko: Hradčani

27

28

VESELICA

Veseli Savinjčani

Ansambel Šus

OB DNEVU DRŽAVNOSTI
IN 150-LETNICI TRŠKIH PRAVIC

nedelja, 24. junij 2018, ob 20.00

