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OBČINSKI INFORMATOR
številka 146
Vransko, 29. 6. 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, NK Vransko, PGD Vransko, ŠRD
Ločica pri Vranskem, Župnijska Karitas Vransko, KD Jerinov
hlev, PD Vransko, Župnija Vransko, Studio Di.Foto.Graf, ČZS,
Tone Tavčer, Rafko Novak, Aleksander Reberšek, Darko
Naraglav
Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu
za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa
gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 31. 8. 2018.
Prispevke zbiramo do 15. 8. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si
UREDNIŠTVO
Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo
za kratke in jedrnate članke.
Pisce prosimo, da se pod prispevek podpišejo in navedejo
avtorje fotografij, v nasprotnem primeru pritožbe
zavračamo.
Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega
oglaševanja.
Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO

Zgodilo se je ...
GOLDENSTEINOVE UPODOBITVE KRANJSKIH NOŠ V SCHWENTNERJEVI HIŠI
upodobitve nastale, kdo je bil Goldenstein in zakaj se je odločila zbirko podariti. Kot zanimivost je povedala, da gotovo vsi poznamo vsaj eno Goldensteinovo
delo, to je edini portret Franceta Prešerna, ki ga je slikar osebno poznal in so po
njem nastale vse naslednje upodobitve. Upodobil ga je po spominu kot verjetno
marsikatero kranjsko nošo, zato je tudi zamenjal kakšen kos.
Noše, ki jih je Goldenstein upodobil in njihove detajle prikazal zelo natančno,
so bile v tistem času del vsakdanjika in jih najdemo v etnografskem muzeju.
Na podlagi Goldensteinovih upodobitev je bakroreze za tiskane reprodukcije
pripravil dunajski grafik Leopold Zechmayer. Akvareli, bakrorezi in faksimile
so del kulturne dediščine Slovenije. Več o nastanku zbirke lahko preberete v
članku Janje Žagar Goldensteinove upodobitve ljudskih noš, ki je bil objavljen
v reviji Gea. Prav tako ste do 1. avgusta prijazno vabljeni na ogled razstave v
Schwentnerjevo hišo, kjer si lahko preberete tudi Kordeševe podrobne opise
posameznih noš.
TG

V nizu dogodkov, posvečenih praznovanju 150-letnice trških pravic Vranskega, je bilo tudi odprtje razstave Kranjske
noše – Goldensteinove upodobitve. V
uvodu so venček štajerskih plesov zaplesali člani Folklornega društva Vransko,
nato je zbrane pozdravila direktorica
zavoda Suzana Felicijan Bratož. Dvanajst upodobitev noš iz prve polovice
19. st. je na odprtju predstavila lastnica
faksimil Božena Macarol, ki je zbirko
ob tej priložnosti podarila Zavodu za
kulturo, turizem in šport Vransko. V zanimivi predstavitvi je povedala, kako so
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2. KULINARIČNI POHOD PRIVABIL STO POHODNIKOV
okusnem kosilu smo pot nadaljevali skozi Brode na Vransko.
V Sadiki smo popili še kavico oz. sok in tako sklenili drugi pohod »Z Guštom po poti dediščine«.
Ogled kulturne dediščine, narava in dobrote na poti so navdušile letošnje res številne pohodnike, ki so že najavili
udeležbo v naslednjem letu.

Ko smo lani na ZKTŠ organizirali pohod, nismo vedeli, kakšen bo odziv. Šestdeset pohodnikov za prvič nas je opogumilo, da nadaljujemo. Tako smo s pomočjo Planinskega
društva Vransko in TD Gušt sredi maja organizirali 2. kulinarični pohod »Z Guštom po poti dediščine«. Da spoznamo
čim več kotičkov naše občine, smo se letos odločili za novo
traso. Pot nas je vodila od Schwentnerjeve hiše do Kampa
Podgrad, ki smo si ga pod vodstvom prijazne lastnice ogledali. Pot smo nadaljevali do cerkve sv. Jeronima na Taboru,
kjer so nas tudi čakala odprta vrata. Postanek smo izkoristili
še za uživanje v lepem razgledu. Potem smo se odpravili proti zaselku Briše, od koder smo po okrepčilu pot nadaljevali
do etnološke zbirke v Brodeh, kjer nas je pričakal Ludvik Pikl.
Kako hitro raste hmelj, smo ugotavljali na delu poti do Stopnika. Tam smo se usmerili proti Prekopi, saj nas je čakalo
sladkanje z jagodami in jogurtom. Pohodniki so si lahko ogledali tudi gasilsko zbirko. Štorklje, ki smo jih občudovali že
lani, se prav tako niso izneverile in so se pokazale tudi letos.
V Čepljah so nas gostili v Pubu Sedmica. Naslednja postaja ni
bila prav daleč. Na poti do poligona, kjer nas je čakalo kosilo, smo preizkusili trdnost novega mostu čez Bolsko. Po res

Da je bila pot prijetna in predvsem "dobra", se moramo zahvaliti lokalnim ponudnikom in sponzorjem. Letos
so se naši prošnji za pomoč pri izvedbi odzvali: Kmetija
Laznik, Kmetija Novak, Domačija Grčin, Kmetija Kropivšek, Brglez, d. o. o., Automatic servis, Oblikovanje Jasmina Pepel, s. p., Jagros, d. o. o., Mesarstvo Križnik, Hiša
Lisjak, AMZS, Pub Sedmica, Aleksander Reberšek, s. p.,
Kmetija Hrašar, Kamp Podgrad Vransko, Šmit Jože, vrtnarstvo in cvetličarstvo »Sadika«, s. p., Turistična kmetija
Ferkov, Kmetija Lukman in Ludvik Pikl. Vsem se iskreno
zahvaljujemo. Prav tako se za pomoč zahvaljujemo Planinskemu društvu Vransko, TD Gušt, Darji Tibaot Ciringer
in Denisu Oštirju.
Tanja Goropevšek

TROJNI VZPON V ENEM DNEVU
"Današnji trojni vzpon je bil moja skrita želja že nekaj časa.
Enostavno sem si želel, da bi v manj kot 24 urah stopil na
najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp – Grintovec (2558 m), najvišji vrh Karavank – Stol (2236 m) in najvišji vrh Julijskih Alp
– Triglav (2864 m). Vse skupaj malo manj kot 5000 višinskih
metrov.
Vodila me je srčna želja, in kjer je volja, je tudi pot. Ob izpolnjeni želji sem preprosto vesel in srečen.
Hvala za vse spodbude in dobre želje na poti." je po končanem vzponu povedal Aleksander Reberšek.
"Če pa lahko dam še eno vzgojno ... Dragi moji, vsi tisti, ki
tudi hodite v hribe: Skušajte smeti odnesti v dolino, ne pa
skrivati pod skalo! Ohranimo našo deželo in gore lepe tudi
za zanamce."
Aleksandru Reberšku čestitamo za podvig.
Rafko Novak
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ŽUPAN SPREJEL NAJUSPEŠNEJŠE UČENCE
V sredo, 20. junija 2018, je v Kulturnem domu Vransko župan
Franc Sušnik svečano sprejel 36 učencev. Trideset učencev je
prejelo knjižna darila ter priznanja župana Občine Vransko za
pomembne dosežke na državnih in območnih oziroma regijskih tekmovanjih. Šest učencev (Ažbe Cekin, Zala Križnik,
Ana Pečovnik, Tjaša Pečovnik, Nastja Podgoršek Ferčec, Vid
Radulj) pa je prejelo še posebno plaketo, Županovo petico,
za odličen uspeh v vseh letih šolanja.

vanjih Logična pošast, Matemček in v PowerPoint animaciji.
Učenci predmetne stopnje pa so bili z zlatimi in srebrnimi priznanji nagrajeni na državnih tekmovanjih iz razvedrilne matematike, matematike, vesele šole, astronomije,
zgodovine, angleščine ter v znanju o sladkorni bolezni, na
območnem tekmovanju iz geografije in zgodovine, na regijskem tekmovanju iz fizike, angleščine, slovenščine in za Cankarjevo priznanje.
Nadja Žuna je prejela priznanje za kratko zgodbo v angleščini v okviru natečaja Bodi pisatelj, Nastja Podgoršek Ferčec pa
za izdajo samostojne knjige na natečaju založbe Smar-team.
Skupina učencev 6. in 7. razreda se je uvrstila na državno
tekmovanje za film Lepa Vida, skupina učenk 7. in 8. razreda
pa je prejela srebrno priznanje na regijski reviji plesnih skupin V plesnem vrtincu 2018 za točko Vsak ima svoj gib.

Priznanje župana so prejeli učenci razredne stopnje, ki so se
z zlatim in srebrnimi priznanji izkazali na državnih tekmo-

Mentorji, ki so učence pripravljali na navedena tekmovanja,
so: Nataša Pečovnik, Breda Čvan, Marjeta Terbovšek, Lejla
Jahjefendić, Polona Vodičar, Klavdija Kropec, Mateja Jeler,
Danijela Jeršič, Milena Piskar, Polona Učakar, Magda Oblak,
Tadeja Zupanc, Tina Rus Rozina, Mojca Zavasnik, Zlatka
Avžner, Marjeta Kapus, Katja Brezovnik, Maja Laznik in Tina
Žličar.

OŽIVITEV POZABLJENEGA SLIKARJA ANTONA PERKA
Na Vranskem se je v prenovljeni vili Košenina, ki je sedaj v
lasti zakoncev Svetlane in Igorja Sidorova iz Sankt Petersburga, zgodil v petek, 15. junija, ob 19 uri nadvse zanimiv in odmeven kulturni dogodek, ki sovpada tudi s 150-letnico trga
Vransko. Glavni razlog pa je bilo odprtje razstave likovnih del
nekdanjega rojaka slikarja Antona Perka, ki se s to razstavo
po zaslugi Slavka Košenine in njegovih podpornikov po 185
letih vrača v svoj rojstni kraj Vransko.
S to razstavo in izdajo njegove monografije, ki jo pripravljata
prof. dr. Peter Zimmermann v sodelovanju z dr. Sanjo Žaja
Vrbica iz Dubrovnika, se odstira bogata življenjska pot tega
moža, (ne)znanega slovenskega slikarja, ki je bil slikar na
dunajskem dvoru, upravitelj gradu Hradčani v Pragi in otoka Lokruma pri Dubrovniku, in človeka, ki je kot mornariški častnik in uradni slikar naslikal slovito bitko pri Visu leta
1866, največji spopad na Jadranu, v katerem sta se spopadli
Kraljevina Italija in Avstro-Ogrska, ki je iz te bitke izšla kot
zmagovalka.
Slovesnega odprtja razstave, ki ga je vodila Lidija Koceli, se
je udeležilo tudi veliko gostov. Med njimi kustosinja Gabriela
Kovačič iz Pokrajinskega muzeja Celje, ki hrani redka Perkova dela v Sloveniji, Primož Premzl iz Umetniškega paviljona
v Mariboru, ki ohranja spomin na admirala Tegetthoffa in
Viško bitko ter hrani slike Antona Perka, prof. dr. Vito Hazler
s FF v Ljubljani, Milena Moškon iz celjskega pokrajinskega
muzeja, ki je že leta 1990 prva odkrila (ne)znanega slikarja
ter o tem objavila zapis v Celjskem zborniku, in prof. dr. Peter Zimmermann. Posebna gosta sta bila tudi »grof in grofica« dvorca Štatenberg z dvorjani, ki sta Slavku Košenini in

njegovi ženi Metki izročila posebno darilo za prizadevanje
pri obuditvi likovnega ustvarjanja Antona Perka.
Odprtje razstave, ki so jo postavili Alenka in Jože Domjan
ter Uroš Govek, je bila pospremljena s prijetnim glasbenim
programom, ki ga je ustvarjal godalni kvartet dveh violin,
viole in čela z Lucijo Bogataj, Mašo Krznar, Manco Slapšek in
Leonom Ašenbergerjem. Najprej so postregli s skladbo Andante Festivo skladatelja Jana Sibeliusa, nato pa še s skladbo Madžarski ples št. 5 Johannesa Brahmsa. Pred uradnim
odprtjem razstave so prireditev popestrili še člani in članice FS Vransko, nato pa sta razstavo, skupaj z gostiteljema
in lastnikoma vile, Svetlano in Igorjem Sidorovom, odprla
Metka in Slavko Košenina, ki mu je bila ta vila nekoč družinska hiša in kraj njegove mladosti.
Pestro in zanimivo življenje
Anton Perko se je rodil leta 1833 na Vranskem, v graščini
Podgrad. Oče je bil Anton Vincenc Perko, mati Jožefa Perko,
roj. Neumann. Rodbina Perko je bila lastnica treh dvorcev v
Savinjski dolini: Podgrada, Stopnika in Ojstrice. Po otroštvu
na Vranskem se je v času od 1848 do 1861 šolal v avstrijski vojni mornarici v Gradcu, Trstu, Puli in Benetkah in dobil naziv
mornariški častnik. Leta 1863 se je v Benetkah poročil z vdovo Matildo Bauer. Tri leta pozneje se je udeležil znamenite
bitke med avstrijsko in italijansko mornarico pri Visu. Avstrijska mornarica je takrat izbojevala pomembno zmago pod
poveljstvom admirala Wilhelma von Tegetthoffa, rojenega v
Mariboru. Perko je kot mornariški častnik naslikal prizore iz
te bitke, ki jih je izdal v t. i. Lissa Albumu. Ko je bil leta 1875
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Perko v spremstvu avstrijskega cesarja Franca Jožefa na pomorskem potovanju v Dalmacijo, je dobil naziv komornega
mornariškega slikarja. Štiri leta kasneje je postal član dunajskega dvora v službi prestolonaslednika Rudolfa. Tega leta
je postal upravitelj otoka Lokrum pri Dubrovniku, ki je bil v
lasti dvora. Leta 1881 je postal osebni tajnik kronske princese
Štefani, ki se je poročila s prestolonaslednikom Rudolfom,
in upravitelj gradu Hradčani v Pragi. Dve leti kasneje se je
skupaj s prestolonaslednim parom preselil na dunajski dvor.
Leta 1889 je prišlo do drame v Mayerlingu, do samomora
prestolonaslednika Rudolfa.

Perko je bil kot osebni tajnik vdove Štefani v središču tega
dogajanja, ki je močno pretreslo celotno monarhijo. Očitno
je bil zaupanja vredna oseba, zato je še naprej spremljal vdovo. Skupaj sta napisala celo potopis – knjigo o Lokrumu. Leta
1896 se je upokojil in se preselil v Dubrovnik, kjer je kupil
hišo, živel mirno družinsko življenje in veliko slikal. Ohranjena je vrsta njegovih podob Dubrovnika in okolice. Umrl je
leta 1905 in bil z najvišjimi vojaškimi častmi pokopan na dubrovniškem pokopališču Boninovo.

Perkova umetniška pot
Čeprav je bil Anton Perko močno prisoten na Dunaju in v
Dubrovniku, je po razpadu avstrijske monarhije potonil v
pozabo. Šele leta 2013, ko je Dubrovnik prejel donacijo 724
Perkovih del, je prišlo do njegove ponovne oživitve. Dubrovnik se mu je poklonil z razstavo, s katalogom in z dokumentarnim filmom, ki so si ga imeli možnost ogledati tudi
udeleženci po odprtju razstave na Vranskem. V tem filmu je
je kot umetnikov rojstni kraj svoje mesto našlo tudi Vransko,
za kar gre zahvala dr. Sanji Žaja Vrbica, prof. umetnosti z
Univerze v Dubrovniku, ki je s svojim delom obudila slikarja
iz pozabe in ga predstavila v strokovnih člankih, katalogu in
filmu. Dr. Vrbica je o Perku zapisala, da gre za slovenskega slikarja, dvornega marinista z dubrovniškim naslovom. S
tem je povezala njegovo rojstno Slovenijo, dvorni Dunaj in
njegov Dubrovnik.
Anton Perko se je s slikarstvom začel ukvarjati pri dvajsetih
letih. Osnovno znanje, ki ga je potem vse življenje nadgrajeval, je pridobival v ateljejih dveh slikarjev marinistov. Od leta
1866, po upodobitvi bitke pri Visu, je Anton Perko redno
razstavljal na razstavah dunajskega Kunstveraina. Kot pomorski častnik in dvorni marinist je prepotoval Mediteran,
Bližnji vzhod in severno Evropo ter ustvaril izjemno širok
umetniški opus morja, obal, ladij, pokrajin, mest. Njegova
dela zrcalijo ostro opazovanje, izjemno risbo ter avtentičen
izraz. V svojem petdesetletnem intenzivnem slikarskem delovanju je ustvaril vrsto impresivnih del, ki ostajajo znotraj
stilnih okvirjev romantike in realizma.
S svojim bogatim slikarskim opusom je Anton Perko obogatil tako fond avstrijske kot dubrovniške pa tudi slovenske
umetnosti. Njegova dela se nahajajo v muzejih in galerijah na
Dunaju, v Gradcu, v Dubrovniku ter v zasebnih zbirkah. Pri
nas, v svoji rodni deželi, pa je bil skoraj neznan, vsaj do
sedaj. Verjamemo, da bo poslej drugače, za kar bo zaslužen
ta dogodek in izdaja monografije, ki mu bo dokončno dala
ustrezno mesto v slovenskem slikarstvu.
D. Naraglav

REŠI NAS LAHKO SAMO ZNANJE
Maja sta Območno razvojno partnerstvo Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec v sodelovanju z
Razvojno agencijo Savinja podelila priznanja in nagrade najboljšim inovatorjem Spodnje Savinjske doline v preteklem letu. Za
enajst inovacij, od tega sedem skupinskih, je zaslužnih devetnajst inovatorjev. Med njimi je tudi naš občan in tokratni intervjuvanec Janko Reberšek. Skupaj s sodelavci je bil nagrajen za
kar dve inovaciji.
Ste že v rani mladosti naštudirali kakšno izboljšavo, ki bi vam
olajšala delo doma?
Izhajam iz kmečkega okolja, kjer je bilo vse usmerjeno v to, kako
nekaj narediti lažje, da ne bi bilo potrebno z rokami. Oče je bil
pravi specialist. Raje je dve uri razmišljal, da je potem v pol ure
naredil, kakor obratno. Tega se navzameš. Navdušil sem se kasneje med študijem. Nekih izvirnih idej v mladosti nisem imel,

zanimal me je predvsem šport. Po drugi strani se mi zdi, da je
prezgodaj, ko se moraš pri petnajstih letih odločiti za življenjski poklic, ker takrat o njem premalo veš. Poanta mladostne
odločitve je, da ko se enkrat odločiš za smer, da »grizeš« in spelješ zastavljeno pot do konca. Ne smeš ostati na pol poti. Seveda
so možne kasnejše preusmeritve poklicne poti. A vrniva se k
izboljšavam …
Gotovo imate kakšen primer.
Nič posebnega. Morda omenim samo zgodbo z nakladalko za
seno. Vem, da se je ena serija samonakladalnih prikolic SIP-u
»ponesrečila« in ravno ta tip prikolice smo kupili. Ko smo jo
povsem napolnili, je nismo mogli odpreti. Kaj narediti? Po začetni jezi sva z očetom novo samonakladalno prikolico doma predelala in zadevo rešila v uporabnem smislu. Kasneje sva ugotovila, da je proizvajalec serijsko napako odpravil na povsem enak
način. Drugi primer je prikolica za prevoz živine. Te prikolice so
imele vrata samo zadaj. Z očetom sva jo naredila tako, da je
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žival »vstopila« zadaj in »izstopila« s strani. Danes so vse po tem
sistemu. Bila je med prvimi, če ne prva tu naokoli. V celoti sva jo
izdelala doma.

Večina ljudi pozna SIP samo skozi kmetijsko mehanizacijo, a nikdar nisem sodeloval pri razvoju kmetijskega stroja. Sodeloval
pa sem pri razvoju tehnologije izdelave kmetijskih strojev. SIP
je imel dve hčerinski firmi, SIP Sico in SIP Mobil. Prva še obstaja
in je uspešna na samostojni poslovni poti, SIP Mobil, kjer sem bil
zaposlen, se je preimenoval v Emo-tech in je v zapiranju oz. vegetaciji v poslovnem smislu. V Emo-techu smo proizvajali orodja, tehnološko opremo, robotske varilne priprave, manipulacijsko tehniko in namensko tehnološko opremo. Prav iz projekta
tehnološke opreme sem prejel priznanje za inovacijo.
To je zanimivo. Človek bi pričakoval, da bi vas zanimala nadgradnja poznanih stvari.

Kaj ste študirali?
Po srednji strojni tehnični šoli sem se vpisal na strojno fakulteto
oz. takrat višjo tehnično šolo v Mariboru. Najprej sem zaključil
prvo stopnjo. Ker sem redno študiral in izpolnjeval pogoje, sem
lahko takoj nadaljeval na drugi stopnji. Kot SIP-ov štipendist sem
se na sugestijo delodajalca odločil za zaposlitev, čeprav sem
imel osebno željo in vse pogoje za vpis magisterija strojništva.
Pustil sem se prepričati besedam: »Saj boš študiral ob delu.« A
do želenega vpisa nikoli ni prišlo. Ustvariš si družino, eksistenca,
delovne obveznosti … In osebni interes počaka.
Doma so vas podpirali?
Ja, to moram poudariti. Za študij moraš imeti možnosti in smo
jih tudi imeli, vse ostalo so osebni interes in ambicije. Da nekdo vztraja pri razmeroma napornem in zahtevnem študiju ali
tudi raziskovanju, mora biti tak tip človeka, morajo ga zanimati
vzroki in posledice.
Ste že kot študent imeli željo delati v razvoju?
Ne. Nisem študiral konstrukcije, ampak proizvodno strojništvo.
To pomeni proizvodno tehnologijo. Zaposlitev, od katere živim,
ni bila odvisna samo od osebnega interesa, ampak tudi od potreb na trgu dela. In kot SIP-ov štipendist sem pristal v razvoju
nekmetijskega programa. Vesel sem, da je bilo tako, tu sem se
našel. Res je pa, da je strojniški poklic izhodišče za početi marsikaj, da ti širino in način logičnega razmišljanja. Kot pripravnik
sem pričel delati v razvoju nekmetijskega dela. Ogromno sem
dodatno študiral in se izobraževal, še danes mi je študij izziv,
težava so samo jeziki – tu ni posebnega interesa, kljub zavedanju o pomembnosti znanja jezikov. Z znanjem jezikov bi zmagal in
vprašanje, kje bi bil danes. Z izobraževanjem in usposabljanjem
kakor tudi z vsakim uspešno izpeljanim projektom sem dobil izkušnje in kompetence »razvojnika«. Vprašanje, če bi v tehnologiji tako dolgo vztrajal, a verjetno bi, ker mi vse postane izziv.
Kako je potekala vaša poklicna pot? Začeli ste v SIP-u.
V SIP-u sem na istem stolu, če tako rečem, sedel 24 let. Delodajalca sem vmes zamenjal štirikrat. V prehodnem obdobju smo
se iz SIP-a prestrukturirali v hčerinsko družbo SIP Mobil. Takšnih
prestrukturiranj je bilo še kar nekaj, dokler nas niso prodali in
smo se dokončno razšli. Nato sem se zaposlil v Dat-Conu.
Že v SIP Mobilu ste prejeli priznanje za inovacijo.

S kmetijsko mehanizacijo sem delal doma – ta mi ni bila izziv.
Izziv mi je bila avtomatizacija - bistveno več sem se naučil in tudi
širina je bistveno večja. Mi smo razvijali tehnološko opremo za
podporo ostalim proizvodom, npr. tehnološke linije za izdelavo avtomobilskih plaščev za Savo ali linijo za oblikovanje cestnih odbojnikov za Liko Liboje. V teh projektih je bilo zajeto vse,
kar strojegradnja premore. Na primer kontinuiran tehnološki
postopek proizvodnje cestnih odbojnikov: pločevina se odvija,
preoblikuje, razreže, luknja in zloži brez posredovanja človeka.
Torej ste delali predvsem po naročilu?
Vse proizvode smo delali po naročilu, medtem ko v Dat-Conu
razvijamo specialne proizvode za večkratno uporabo oz. vgradnjo – za serijsko proizvodnjo. V Emo-techu smo razvijali manipulacijsko opremo, robotsko opremo … Saj nismo bili edini na
slovenskem trgu, srečevali smo se s konkurenco. Kupca smo
morali prepričati s tehnološko rešitvijo in ceno. Na prvih pogovorih je bila v glavi samo približna ideja, kako narediti oz. izpeljati projekt. Ko smo dobili naročilo, se je začela druga plat zgodbe, saj smo morali projekt izvesti v časovnem in stroškovnem
okviru. SIP je bil prvi v Sloveniji, ki je hardversko naredil kartezičnega robota za paletizacijo embaliranih Knorr proizvodov
v Kolinski Ljubljana. Vesel sem, ker sem bil del te ekipe. Prvega
kartezičnega robota z našim delovnim imenom KIKLOP so kasneje v Kolinski poimenovali »Štefko«, po Štefki Kučan. Projekt je
bil uspešno realiziran s sodelovanjem Instituta Jožef Stefan. Mi
smo naredili hardverski del, torej tisto, kar se vidi. Pamet, regulacijo in upravljanje robota so razvili na inštitutu. Oboji smo se
učili. Mislim, da je bilo leta 1992. Res sem imel srečo, ker je bil SIP
takrat tehnološko zelo napreden in tudi kadrovskega potenciala
je bilo dovolj, volje po dokazovanju pa tudi ni manjkalo. Že kot
študentom so nam svetovali, če želimo videti CNC-obdelavo,
moramo na ogled v SIP.
Razvijanje novosti je timsko delo.
Ja, to delo je vedno interdisciplinarno, od »softverašev«, elektronikov, strojnikov, včasih je vključen še oblikovalec. To ni
strogo strojniška zadeva. Če povem povsem odkrito, strojnik
nikdar ne more sam narediti projekta, mora priti do kresanja
idej. Danes ima vsaka naprava nekaj elektronike in podobno. Pri
vseh projektih, ki sem jih delal, sem najprej z napravo poskusil
delati sam. Da sem videl, to se mi je posrečilo, to pa je okorno.
Mi smo delali pomagala, manipulatorje, namenjene fizični razbremenitvi uporabnika. Če je bila zadeva okorna, je vsak raje
naredil na roke. Naj omenim primer, ko smo v SIP-u za Gorenje
razvijali manipulacijo za kompresor za hladilnik. Kompresor ima
šest, sedem kilogramov. Vsak ga brez težav prestavi. Poanta
je v tem, da je na delovnik ženska pretovorila šest, sedem ton
kompresorjev. In to vsak dan, 250 dni na leto. Človek se vpraša,
če hrbtenica zdrži. Mi smo razvijali take stvari za razbremenitev
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človeka. Osnovno idejo pa lahko da tudi uporabnik. Nikoli ne
bom pozabil pokojnega Vojka Ocvirka. On je po svoji ideji izdelal
trgalnik za hmelj, kasneje ga je SIP »kopiral« in nadgradil ter tudi
končno tržil – pota razvoja proizvoda so lahko povsem različna.

sam sem imel, preizkusno dobo, da se ugotovi, ali smo »en za
drugega«. Pri timskem delu je pomembno tudi ujemanje med
sodelavci.

Opišite LARSU – linijo avtomatskega rezalnega sistema za umivalnike, za katerega ste leta 2001 dobili bronasto priznanje Regionalne gospodarske zbornice Celje.

Sem razvojni konstruktor na strojnem področju. To v majhnem
podjetju niti ni pomembno, ko vsak za vsakega ve, kaj dela. Če je
potrebno, vsi delamo vse (izjemoma).

Umivalniki so danes pretežno iz umetne mase. Osnova je cenejša verzija, v bistvu mleti kamen z vezjo, ki se vlije v kalup. Ulitki iz umetne mase pa imajo tehnološke dodatke za obdelavo.
Da umivalnik sede na pohištvo, mora biti s spodnje strani raven
(obdelan), zato ga je potrebno obrezati, zvrtati luknjo za pipo
in sifon … Bilo je 80-100 variant teh umivalnikov – od levega,
desnega, pipa zadaj, na strani, prečna luknja za sifon ... LARSU
je avtomatska celica za obdelavo umivalnikov brez posredovanja delavca, ki vključuje manipulacijska robota s specialnima
vakuumskima prijemaloma, dvema CNC-obdelovalnima strojema (obrezovalna žaga in vrtalni stroj), CNC-pozicionirno napravo
ter avtomatskim transportom dovoda in odvoda obdelovancev,
vključno z vso periferijo (zaščita prostora, odsesavanje, odpiranje vrat, varnostne funkcije …). Celica deluje avtomatsko v
mešanem režimu. Preko črtne kode se prečita tip umivalnika in
avtomatsko se naložijo vsi programi za prijem in obdelavo umivalnika, vključno s transportom in z varovalnimi funkcijami. To
je bil moj življenjski projekt, na katerega sem najbolj ponosen. V
enem letu sem opravil za dve leti ur. Ni bilo vprašanj glede časa
in napora. Je pa »trpela« moja družina, ker sem delal dve izmeni
hkrati, sobote, nedelje … To bi bil moj spomenik v SIP-u, če ga
ne bi uspešno realizirali v podjetju Gorenje Notranja oprema.
Tega nisem hotel – »spomenika, vrednega 1,5 milijona mark«. Vsi
so gledali, ali bomo v SIP Mobilu to speljali ali ne. Hvala bogu je
v tehničnem smislu projekt uspešno delal. Deset let v Gorenju,
mislim, da so ga zdaj prestavili v Srbijo. Finančno je bil to za firmo polom (pustimo neprijetno finančno ozadje projekta zaradi
nespretnosti soudeležencev projekta), v tehničnem pogledu pa
so rekli: »Kapo dol za izvedbo projekta.«
Koliko časa ste že v Dat-Conu?
Od leta 2011, zdaj bo sedem let.
Kakšno podjetje je Dat-Con?
Dat-Con je razvojno in proizvodno podjetje. Zelo sem vesel, da
sem imel srečo in prišel v to podjetje. Nekdo, ki ima voljo, željo nekaj narediti, mora imeti tudi priložnost in v Dat-Conu je ta
priložnost. Dat-Con je zelo razvojno naravnano podjetje – vložki v razvoj in širitev trga so zelo veliki. Vse projekte oz. razvoj
mora nekdo plačati. Težko to naredi posameznik ali manjša skupina ljudi. Le če ima nekdo res močno voljo in vizijo, to izpelje,
ne glede na sredstva. Obstajajo tudi kickstarterji, ki pomagajo
izpeljati zares dobre ideje, npr. chipolo, ki se je nekaj časa proizvajal v Dat-Conu.
Je slovensko?
Dat-Con je sedaj v solastništvu s tujim podjetjem. Večinski lastnik je iz tujine, a pušča podjetju samostojno pot. Podjetje je bilo
ustanovljeno leta 1992. Zraslo je iz garažnega podjetja. Iz enostavne proizvodnje in prodaje komponent se je razvilo v podjetje, ki dela zelo zahtevne integracije za nadzorne sisteme.
Koliko vas je zaposlenih?
Približno 60. Dat-Con prerašča iz malega v srednje veliko podjetje. Strokovnjaki pri nas najdejo prostor. Ima pa vsak, tudi

Katero funkcijo opravljate?

Letos ste med dobitniki kar dveh nagrad za inovacije v Spodnji
Savinjski dolini, četrte in pete, za termično kamero serije CLRT
in rotacijsko nagibni zglob TWISTER. Opišite na kratko napravi.
Termična kamera je namenjena vojaško-civilnim aplikacijam.
Za opazovanje ponoči ali v megli, ko je vidljivost mala ali nična.
Podobne kamere imajo vse mobilne policijske postaje za nadzor
mej, v vojski in tudi drugih aplikacijah. Namenjena je opazovanju ljudi, vozil, nadzoru stavb ... Osnovni princip je ta, da vsaka
stvar oddaja neko valovanje, infra toploto oz. IR-svetlobo, ki je v
nevidnem spektru, a je prodornejša (prodira tudi skozi meglo).
Kamera ima temperaturni senzor, ki to valovanje oz. IR-svetlobo zazna. Nastane termična slika, ki se z ustreznim softverom
transformira nazaj v vidno sliko na monitorju. Od jakosti oddajanja toplotnih valov oz. IR-svetlobe je odvisna razdalja opazovanja. Človeka lahko vidimo ponoči na pet, sedem kilometrov.
Dražji so sistemi, večja je razdalja opazovanja in obratno. So
pa tudi ceneni primerki, namenjeni zaznavanju oseb ali živali do petsto, osemsto metrov. Če helikopter preletava gozd, v
katerem je človek, le-ta na vidni sliki termične kamere kar »ven
pade«. Vse je temno, človek pa izstopa.
Kaj pa živali?
Tudi. Cenejše kamere imajo celo lovci, vendar je to pri nas prepovedano. Te termične kamere zaznajo bližnje objekte oz. vse,
kar oddaja toploto, a je občutljivost bistveno slabša, to izvira iz
drugačnega principa delovanja.
Kaj je TWISTER?
TWISTER je namenjen usmerjanju radarjev na določeno opazovalno točko oz. območje skeniranja. Nadzorni varovalni
sistemi, npr. vojska, policija itd., imajo tudi sistem za zaznavanje premikajočih se ciljev. Radar se postavi na opazovalno točko
in v kotu 90° posname vse, kar se premika. Poenostavljeno, vsi
premikajoči se cilji se pretvorijo v različne odbojne signale, ki se
na monitorju odražajo kot matrika premikajočih se ciljev. To je
možno aplicirati tudi na digitalni zemljevid z zemeljskimi koordinatami. Tako lahko na monitorju opazujemo vse premikajoče se
cilje po celotnem azimutu. To seveda razvijajo naši »softveraši«,
to ni strojniški del.
Kdo prijavi inovacije, podjetje ali izumitelji?
Ne, podjetje podpira prijavo, prijavimo se sami.
V kakšnem smislu vas podpirajo? Finančno?
Razvoj je naše delo, za katerega dobimo plačo. Pridobljena
priznanja in nagrade pa pomenijo afirmacijo firme in njeno prepoznavnost. Mi smo zavezani varovanju informacij po standardu ISO 27001, da lahko delamo s carino, ministrstvom za notranje zadeve, DARS-om ... Varovanje notranjih informacij na ravni
podjetja bi načeloma lahko prepovedovalo prijavo, a podjetje to
dopušča, ker ta prijava ne razkriva tehničnih značilnosti proizvoda.
Kako je z zaščito inovacij?
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Trenutne inovacije ne bomo patentirali, kar je povezano s stroški na eni strani, na drugi strani pa tudi patent ne varuje vsega
oz. v vseh državah. Vedno so možni obvodi, oceniti je potrebno smiselnost glede na tržni potencial. Recimo, ko smo v SIP-u
razvijali LARSU za Gorenje, ta projekt smo naredili le enkrat in
tega nima smisla patentirati. Proizvajalci umivalnikov s podobno tehnologijo so na svetu trije, štirje in še ti nimajo vsi enake
tehnologije.
Kaj vsebuje prijava na razpis za inovacije?
Eno je tehnična predstavitev, nato komercialno-tržna predstavitev. Tehnično: katere so prednosti naprave, ali je zadeva
že razvita na svetovnem trgu … Letos smo se prijavili s tremi
projekti. Eden ni prišel v ožji izbor, po moje zaradi komercialne
zanimivosti. Razvit je bil za namenskega kupca in je bila širša
narava uporabe vprašljiva.
Nagrada je bila finančna. Ste si jo razdelili?
Ja, nagrada se vedno deli, če je rezultat timskega dela, kar je v
večini primerov. Nekorektno bi bilo, da bi si nagrado lastil samo
eden. Razdeli se med vse udeležence projekta.
Se lahko na natečaj prijavijo samo strokovnjaki ali tudi posamezniki, ki morda nimajo visoke izobrazbe in jim je to hobi?
Na natečaj se lahko enakovredno prijavijo vsi, tudi posamezniki,
neodvisno od izobrazbe in smeri oz. branže, vse enakovredno
obravnavajo po enakih kriterijih. Res pa je, da sta konkurenca
in nivo vse višja. Samo z nekimi izboljšavami ne prideš zraven.
Nagrajene inovacije so bile ocenjene z minimalnimi razlikami.
Se je komisija strokovno gledano pravilno odločila?
Ko sem gledal tiste stotinke, sem o tem veliko razmišljal. Razen
enega nagrajenega predloga sem vse videl v živo. Tudi prvonagrajenega, SIP-ovega. Ko sem jih videl, sem si rekel: »O, lepe
stvari.« To so povsem novi proizvodi. Gotovo je bila odločitev
prava. Gledajo tudi, kaj proizvod pomeni na svetovnem trgu.
Termična kamera tam že obstaja. Mi smo jo res razvili in kot
proizvod ima veliko dodano vrednost. Ta »kos aluminija z notranjostjo« ima vrednost ene hiše. Prva nagrada je šla v prave
roke, ker SIP-ov proizvod, 15-metrski kosilnik, pomeni preboj v
svetovnem merilu – takih strojev trenutno na trgu ni. Ne da jih
hvalim, hočem povedati, da se je komisija prav odločila. Je pa
težko sprejemati odločitve – če so argumentirane, ni težav. Če
bi se moral sam odločiti in ocenjevati, bi bila trda. Vedno si navdušen nad tistim, česar ne poznaš. Po pogovoru z direktorjem
agencije se mi zdi prav, da ni rangiranja, kot je v svetovnem pokalu – zlato, srebro … Sistem se mi zdi v redu, če bi bile razlike
večje, bi bilo delo še težje. Absolutno pravilne odločitve pa tako
ni.
Je nagrada na območnem nivoju pogoj za prijavo na regionalni,
državni nivo ali je možna neposredna kandidatura?
Ne, mislim da ni pogojev za prijave na različne nivoje, le prehodnost je bistveno zahtevnejša, ker je konkurenca še večja. Sam
sem na območnem nivoju sodeloval drugič, tokrat na prigovarjanje sodelavca. Na višje nivoje se še nisem prijavil. Imam preveč
obveznosti, za tja pa je treba projekt dodelati do podrobnosti.
Vaše podjetje bo zdaj ta proizvoda tržilo. Omenili ste enormne
stroške inovacije. V kolikem času se bo strošek povrnil?
Firma se večinoma odloči za razvoj projekta na podlagi tega, da
je prvi naročnik že sofinancer, in tudi glede na oceno tržnega
potenciala, ki povrne vložek razvoja. Razvoj »z nule«, kot reče-

mo, je zelo drag. Še preden gremo v projekt, preštudiramo
izvedljivost in vire (kadrovske resurse, finančne vire), lastno
dodano vrednost, časovne okvire, ne nazadnje, koga vključiti,
da bo projekt uspel. Ko projekt dobimo, začnemo z razvojem in
nato realizacijo ter testiranjem proizvoda. Potem produkt tržimo. Najslabše je z enkratnimi projekti, ki so res dragi. Včasih ne
veš, kakšen bo izplen, riziko je velik. Večinoma uspe, razvijemo
proizvod, ki se uspešno plasira na trg – naš trg je svetovni trg,
ki je zelo zahteven in so veliki cenovni pritiski. A to je tisto, kar
imenujemo poslovna priložnost. Stroški razvoja se pri specialni
opremi povrnejo prej kot pri proizvodih splošne potrošnje, tudi
količine so manjše.
Koliko vam osebno pomeni nagrada?
Pred leti sem dobil za LARSU bronasto priznanje, tokrat je bil
tudi finančni učinek. Meni osebno največ pomeni, da stvar funkcionira. Tako imaš osebno zadoščenje, da ti je uspelo.
Verjetno imate tudi doma en kup pripomočkov, s katerimi si
olajšate delo in so vaš izum?
Ne, nič. V službi sem po devet, deset ur. Domov hodim po peti
uri. Ostane mi vikend. Prav prija mi fizično delo. Vse delam ročno, ker med puljenjem plevela, košnjo ali pobiranjem kamenja
so možgani res »na off«. V službi morajo možgani ves čas delati.
Kaj vas še sprošča? S čim najraje prezračite možgane?
Zdaj imamo vnuka, zdaj se crkljamo. To je najlepše.
V kraju vas poznamo kot bivšega predsednika kulturnega
društva.
To mi je bil izziv. Ko sem prevzel funkcijo, sem se je lotil zelo resno. Društvo še spremljam, nisem pa več aktivno vključen. Če se
za nekaj odločim, delam zares, polovičar nisem. V funkcijo predsednika so me malo prepričali, malo je bil izziv. Po štirih letih
sem videl, da je to garanje. Ob službi mi je začelo zmanjkovati
časa, zato nisem podaljšal mandata, čeprav so mi ponudili. Nekaj časa sem še bil v upravnem odboru, a to je bila precejšnja
razbremenitev. Predsednik društva zame ni obstranska dejavnost, moraš biti aktiven in razmišljati o prihodnosti. Kot zanimivost naj povem, da je takrat Dat-Con nameščal ozvočenje v kulturnem domu. Dat-Con med drugim montira in prodaja avdio
in vizualno opremo. Niti slučajno si nisem predstavljal, da bom
kdaj delal v tem podjetju.
Ste včlanjeni še v katero društvo?
Ne, nimam časa. Posvetim se tistemu, kar me res veseli. Berem,
skušam ohraniti znanje, zanimajo me statika, mehanika, dinamika ter naravoslovne zadeve – matematika, fizika. Še danes tu in
tam koga inštruiram, predvsem iz osebnega razloga, da ohranjam znanje. Matematika mi je res v veselje.
Omenjate inštrukcije, zaključiva s sporočilom mladim.
Mladim bi predlagal, da se odločijo za naravoslovje. Ko gledam
situacijo v politiki … Reši nas lahko samo znanje in védenje,
da sami zmoremo in znamo. Samo znanje je pomembno. Za
strokovnjake se vedno najde mesto. Mora biti nekdo, ki vleče,
ne glede na gospodarsko panogo, tudi v politiki. Seveda mora
biti tudi podpora za realizacijo. Dobri projekti nastanejo vedno
v uglašenem timu. Vsak v timu je pomemben. Če eden zataji,
ni uspeha. Veriga je toliko močna, kot je močan najšibkejši člen.
Tanja Goropevšek
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VRANSKI POLETNI VEČERI 2018
Enajsta sezona Vranskih poletnih večerov se je začela v
cerkvi sv. Jeronima na Taboru. Prisluhnili smo srednjeveški
glasbi, ki so jo v 13. in 14. stoletju izvajali v španskih cerkvah.
Poleg glasbe so nas navdušila tudi nenavadna stara glasbila, predvsem hurdy gurdy, nekakšna polavtomatska violina,
kot je obrazložil Janez Jocif, umetniški vodja skupine. Na
Taboru nas vedno očara čudovit razgledni ambient, če pa
je zraven še topla pomladno-poletna noč, se naše druženje
rado podaljša pozno v noč.
Drugi koncert je bil pri sv. Mariji Magdaleni na Ločici. Izvrstna glasbenika, flavtistka Jasna Nadles in violončelist Milan
Vrsajkov, prekaljena glasbenika z evropskih festivalskih
odrov, sta nas z izjemno lahkoto vodila od skladbe do skladbe. Na Ločici je zadovoljstvo obiskovalcev vedno zagotovljeno, saj družine Lebeničnik, Papinutti in Urankar poskrbijo,
da se dobro vzdušje nadaljuje še po koncertu z razvajanjem
brbončic, lahko bi tudi rekli z Okusi Ločice.
Še dva koncerta se bosta zgodila v prvi polovici septembra,
pri sv. Martinu v Šmartnem in sv. Mohorju in Fortunatu v
Stopniku. Tudi tam je vedno lepo, zato se nam le pridružite.
Suzana Felicijan Bratož

SANIRAN PLAZ NA LOKALNI CESTI PRAPREČE-LIPA
V sklopu Programa odprave posledic neposredne škode
zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 je bil
v mesecu maju saniran plaz na lokalni cesti Prapreče-Lipa na
ovinku pred Kalemi. Izvedena so bila sanacijska dela v skupni
vrednosti 149.187,18 evrov, od tega je 105.643,01 evrov zagotovljenih v državnem, 43.544,17 evrov pa v občinskem
proračunu. Gradbena dela je izvedel najugodnejši ponudnik
v postopku javnega naročanja, HIP KA, d. o. o. s podizvajalcem HIP PLUS, d. o. o. iz Vač.
V letošnjem letu sta načrtovani še sanaciji dveh plazov – plazu Dolinšek v Merinci in plazu na odcepu Podbregar v Zahomcah, ki bosta izvedeni v juliju in avgustu.

MOST DO AMZS CENTRA VARNE VOŽNJE PREDAN V UPORABO
Po večletnih prizadevanjih in zapletih z izgradnjo je Občina
Vransko konec meseca maja pridobila uporabno dovoljenje
za novozgrajeni most do AMZS Centra varne vožnje Vransko, kar je pomenilo, da je lahko po njem stekel promet.
Kot predpogoj za izgradnjo mostne konstrukcije, ki je temeljena s pomočjo štirih navpično uvrtanih pilotov φ 150 cm
dolžine približno 6 m, so bile v sklopu projekta predhodno izvedene vodnogospodarske ureditve struge Bolske v dolžini
približno 150 m. Po končani izgradnji mostu pa je bila izvedena še njegova navezava na javno pot Čeplje-AMZS poligon.
Skupna vrednost projekta, ki obsega nakup zemljišč, plačilo služnosti in stavbne pravice, izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških del in stroške
strokovnega nadzora, je krepko presegla pol milijona evrov.

Občina Vransko se ob tej priložnosti Brodovčanom, ki so ves
ta čas živeli ob precej obremenjeni obvozni cesti, zahvaljuje
za potrpežljivost in razumevanje.

Zgodilo se je ...
ODPRAVA ŠKODE PO POPLAVAH NA POTOKU BOLSKA
V Občini Vransko se v naselju Brode te dni izvaja odprava
posledic škode na objektih vodne infrastrukture po poplavah med 27. in 28. aprilom 2017. Naročnik del je Ministrstvo
za okolje in prostor, skupaj z Direkcijo RS za vode. Izvajalec
del je podjetje Hidrotehnik, d. d., s podizvajalcem Nivo EKO,
d. o. o.
Dela potekajo na treh večjih odsekih, kjer se izvaja formiranje osnovnega korita Bolske z zavarovanji erodiranih brežin in
stabilizacijo dna Bolske. V sklopu navedenih del je bila očiščena tudi prodna pregrada na Prosivnikovem grabnu (Merinščica). Skupna vrednost del znaša 182.736 evrov z vključenim DDV. Dela bodo zaključena predvidoma do konca junija.
T. Tavčar

ZAHVALA ZA UČNI ČEBELNJAK – NOVO PRIDOBITEV OŠ VRANSKO-TABOR
Na osnovni šoli Vransko-Tabor že nekaj let poteka čebelarski krožek, ki ga vodi gospod Ludvik Krajnc, v sodelovanju
s čebelarskim društvom in strokovnimi delavci šole. Učenci
čebelarji so izrazili željo in potrebo, da bi na šolskem vrtu
postavili čebelnjak, s pomočjo katerega bi v sklopu čebelarskega krožka spoznavali arhitekturo in postopke ter
načine izdelave čebelnjaka, življenje in korist čebel ter pridobivali razne pridelke, na ravni šole pa uresničevali zastavljene
cilje. Še posebej bi pri učencih s pomočjo čebelnjaka spremljali odnos do narave in čebel. Pobudi mladih sta prisluhnila
domače čebelarsko društvo in Občina Vransko, za ta projekt
pa smo pridobili tudi več donatorjev. Na tem mestu bi se radi
zahvalili Občini Vransko, Čebelarskemu društvu Vransko,
učencem čebelarskega krožka ter mentorju Ludviku Krajncu, ravnateljici Majdi Pikl in vsem strokovnim delavcem, ki so
kakor koli pomagali pri projektu, Vidi Čvan, Andreju Križniku,
Romanu Brglezu, Damjanu Bogataju, Kovinarstvu Bučar in
Zvonku Kapusu, Vikiju Košici, Adolfu Piklu, Gregu Piklu, Vanji Govek za vodenje zbora in Nejcu Zupanu za spremljavo,
učencem za kulturni program, likovnemu krožku in učiteljici
Tini Žličar za likovno podobo čebelnjaka, podjetju Merkur,
ki je s projektom »ZAVIHAJMO ROKAVE – ZA LEPŠO ŠOLO«
doniral material iz svojega prodajnega programa v vrednosti 250 evrov.
Ob prazniku Občine Vransko in prvem svetovnem dnevu
čebel je bilo v petek, 18. maja 2018, v vrtu Osnovne šole
Vransko-Tabor odprtje novega učnega čebelnjaka. Najprej je
zbrane pozdravil predsednik Čebelarskega društva Vransko
Janez Koprivšek. Zahvalil se je vsem, ki so kakor koli pomagali pri gradnji. Člani društva in drugi 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 v čebelarstvu svetovna velesila
in kot taki prepoznavni in priznani po vsem svetu. Svoje misli
in zahvalo donatorjem je dodal tudi župan Občine Vransko
Franc Sušnik. Po kratkem kulturnem programu učencev šole
so čebelnjak s prerezom traku odprli član čebelarskega krožka Jure Kropec, predsednik ČD Vransko Janez Kropivšek,
ravnateljica OŠ Vransko-Tabor Majda Pikl in župan Občine

Vransko Franc Sušnik, ki je nato ključe čebelnjaka izročil
ravnateljici Majdi Pikl.

Z lesenim čebelnjakom smo ustvarili za čebele najugodnejše
bivalne razmere. Čebelnjak bodo učenci in učitelji uporabljali
v učne namene. Najpomembnejša naloga šole je organizirati
učinkovit in uspešen pouk, ki bo v skladu s predmetnikom
omogočal celovit razvoj učenčeve osebnosti in razvoj delovnih in učnih navad. Ena izmed prednostnih nalog šole je
tudi spodbujanje učencev k izboljšanju spoštovanja sebe in
drugih, kamor spada tudi spoštovanje narave in vsega, kar
nam narava ponuja. V ta namen nam bo prišel čebelnjak še
kako prav. Želimo jih naučiti, da s tem, ko skrbijo za zemljo,
rastline in živali, hkrati skrbijo tudi zase in za svojo prihodnost.
Nataša Pečovnik
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PRAVLJICE IZ SOSEDNJE DOLINE Z VROČO ŽUPO
Jenkret je biv ... Križnikov pravljični festival in festival gozdnih pravljic, ki je na Vranskem potekal pod naslovom Pravljice
iz sosednje doline z Vročo župo. Vročo župo sta kuhala Rok
Kosec in Goran Završnik. Ta "župa" ni bila navadna "župa",
saj sta v lonec dala posebne sestavine - znane in manj znane
pravljice. "Pojedina" je bila odlična in je navdušila zbrane v
Schwentnerjevi hiši. Dogajanje na Vranskem je bilo le eno od
številnih, ki so se sicer prvi in drugi vikend v juniju odvijala v
okviru 7. Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku.

TUDI TO LETO VETER V LASEH
Zadnjo soboto v mesecu maju smo se od 10. ure dalje v občini Vransko ponovno odzvali 23. vseslovenski akciji »Veter v
laseh – S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI«.

iz PGD VRANSKO, ki so prikazali uporabo gasilske tehnike,
in RDEČI KRIŽ SLOVENIJE z delavnico temeljnega postopka
oživljanja (TPO).

Na treh lokacijah po občini Vransko (na športnem igrišču pri
Športni dvorani Vransko, na igrišču v Prekopi in v športnem
parku na Ločici pri Vranskem) se je preko sto petdeset mladih in njihovih staršev pomerilo in pozabavalo v nogometu,
košarki, odbojki na mivki, štafetnih igrah, ježi konj, gasilskih
veščinah, temeljnih postopkih oživljanja, pohodništvu in plesu. K sodelovanju smo povabili društva in klube, ki delujejo
v naši občini.

Dogajanje na športnem igrišču v Prekopi se je pričelo malo
drugače, in sicer z zborom planincev OŠ Vransko-Tabor (pod
vodstvom Maje Jerman in Nataše Pečovnik) ob 8.30. uri pri
šoli na Vranskem. Zbrani so se podali peš z Vranskega do Prekope, kjer so že po poti spoznavali veselje do gibanja in s
tem nadaljevali na igrišču in ob njem. Tudi v Prekopi so bili
še posebej veseli obiska KONJENIŠKEGA KLUBA ISLANDER.
Vsak izmed udeležencev je lahko preizkusil ježo islandskih
konj.

Na športnem igrišču pri Športni dvorani Vransko so se predstavili: NK VRANSKO je pripravil poligon za izvajanje nogometnega treninga, PLESNI VAL iz Celja plesne točke, ki so
se jih otroci na sredinih urah hip-hopa naučili. KONJENIŠKO
DRUŠTVO JERINOV HLEV je z ježo konj razveselilo prav
vsakega, ki je prišel na dogodek. Navijaško in borbeno so bili
razpoloženi na turnirju v košarki U9 v telovadnici in na zunanjem igrišču, kjer je trener KD VRANI VRANSKO pripravil
košarkarski poligon. Športno dogajanje so popestrili gasilci

Športni park na Ločici pri Vranskem so zasedli ljubitelji odbojke na mivki. ŠD ŽOGA in ŠRD LOČICA so poskrbeli za pravi
trening-turnir odbojke na mivki.
Športno dogajanje je spremljala dobra volja, lepo vreme in
športni duh. Vsaj za nekaj ur smo pozabili na računalnike, risanke, tablice, telefone …

Zgodilo se je ...
MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. MAJEM IN 15. JUNIJEM 2018
V sredo, 16. maja 2018, je v Žalcu potekala prireditev Tedna
vseživljenjskega učenja »PARADA UČENJA 2018«, v organizaciji UPI Žalec, kjer smo predstavili tudi delo naše GZ Žalec.
Poudarek je bil na letošnjem
letu evropske kulturne dediščine, zato sta Gasilsko zvezo Žalec
predstavljali komisija za zgodovino in komisija za veterane. Med
drugim so se s staro motorno brizgalno predstavile veteranke iz
PGD Kapla-Pondor.
V soboto, 19. maja 2018, je na Ptuju potekal zaključek 17. Kongresa Gasilske zveze Slovenije. Zaključne slovesnosti se je udeležilo 4500 gasilcev iz celotne Slovenije. Naša gasilska zveza se je
prireditve udeležila s prapori gasilskih društev in gasilske zveze
ter gasilci – skupaj je odprava štela 100 članov. Po udeležbi smo
bili med največjimi gasilskimi zvezami v Sloveniji.
V soboto, 26. maja 2018, je v Šempetru pri Jami Pekel potekala
orientacija gasilske mladine Gasilske zveze Žalec. Tekmovanja
v orientaciji se je udeležilo 308 mladih tekmovalcev. Tekmovanje se je odvijalo v šestih kategorijah (pionirji, mladinci in gasilci
pripravniki – fantje oz. dekleta). Med potjo so morali tekmovalci poiskati kontrolne točke, kjer so jih čakale različne gasilske
naloge (vezanje vozlov, spajanje cevi na trojak, hitro zvijanje
cevi, teorija topografski znaki, zbijanje tarče, pravilna postavitev
orodja, vaje iz orientacije …). Prve tri ekipe iz vsake kategorije
so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo jeseni.
V torek, 29. maja 2018, je minilo 63 let od ustanovitve Gasilske
zveze Žalec. V teh letih smo gasilci v naši dolini doživeli in preživeli marsikaj, tudi spremembe lokalne organiziranosti, osamosvojitev Slovenije, nešteto požarov, ujm, poplav in drugih nesreč.
Z močno voljo in povezanostjo smo zmogli vse in dokazali, da
smo skupaj močnejši in boljši. Naš glas seže celo na najvišji nivo
gasilstva v Sloveniji in izven meja – omenimo samo odlične uspehe naših ekip na gasilskih olimpijadah. Vsem članom organov
GZ Žalec ter članicam in članom gasilskih društev Gasilske zveze
Žalec se ob jubileju zahvaljujemo, da soustvarjajo zgodovino
gasilstva v naši dolini, tako v gasilskih društvih, gasilskih poveljstvih občin kot tudi v GASILSKI ZVEZI ŽALEC.

so tekmovali v gasilsko športnih disciplinah (vaja z vedrovko ter
štafeta s prenosom vode).
V soboto, 2. junija 2018, je potekalo meddruštveno tekmovanje
starejših gasilk in gasilcev – PGD Kasaze-Liboje v Libojah.
V soboto, 9. junija 2018, sta potekali dve tekmi: 1. tekma članske
lige GZ Žalec v PGD Drešinja vas ter Meddruštveno tekmovanje
starejših gasilk in gasilcev PGD Drešinja vas.
V soboto, 9. junija 2018, je v Radljah ob Dravi potekalo prvo izbirno tekmovanje za gasilsko mladinsko olimpijado 2019. Naše
mladinke iz PGD Andraž nad Polzelo so dosegle odlično 2. mesto in se tako uvrstile v nadaljnje kvalifikacije.
V nedeljo, 10. junija 2018, je GZ Žalec organizirala 10. piknik veteranov Gasilske zveze Žalec v Petrovčah. Udeležilo se ga je 100
gasilskih veterank in veteranov iz 22 gasilskih društev.
V petek, 8. junija 2018, je na območju Gasilske zveze Črnomelj
vremenska ujma poškodovala več kakor 400 objektov, prav
tako tudi vsa vozila na prostem, zato smo domačim gasilcem, ki
so delali pozno v noč in tudi v soboto, priskočili na pomoč v nedeljo, 10. 6. 2018, tovariši iz Gasilske zveze Žalec. Ob 6. uri zjutraj
je na pot v Belo krajino krenil konvoj prostovoljnih gasilcev
Gasilske zveze Žalec ter gasilcev ostalih zvez Savinjsko-Šaleške
regije, tako da so si domači gasilci lahko nekoliko odpočili. Na
opustošeno območje je odšlo 62 gasilcev iz gasilskih zvez Žalec,
Zgornje Savinjske doline ter Šaleške doline, s skupno osmimi vozili ter z enim gasilskim vozilom z avtolestvijo.
Nekaj statistike:
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec
opravili 19 intervencij, ki so skupno trajale 23 ur in 30 minut. Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa 40 minut.
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec:
V GPO Žalec je bilo 12 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč
gasilcev, v GPO Braslovče so imeli 4 intervencije, v GPO Polzela
so imeli dve intervenciji, GPO Vransko so imeli eno intervencijo,
v GPO Tabor intervencij v tem obdobju niso imeli.
Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec
za odnose z javnostmi

V petek, 1. junija 2018, je na igrišču v Petrovčah potekalo meddruštveno pionirsko gasilsko tekmovanje za pokal KS Petrovče.
Prve tri ekipe so dobile podeljene pokale v trajno last. Pionirji

NAJBOLJŠI ZA VOLANOM 2018 JE KLEMEN PONGRAČIČ
Avto-moto zveza Slovenije je 24. maja v sodelovanju s partnerji v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem drugo leto
zapored podelila laskavi naslov najboljšemu mlademu vozniku Slovenije. Lanskemu zmagovalcu Davidu Severju se je kot
mladi AMZS ambasador varne vožnje pridružil Klemen Pongračič, študent mariborske strojne fakultete.
Prvo mesto je torej osvojil Klemen Pongračič, ki si je s tem
prislužil tudi glavno nagrado, eno leto doživetij s fordom fiesto z bogatim paketom opreme Titanium, z avtomobilom,
ki ga ne odlikujeta le simpatičen dizajn in privlačna modra
barva, temveč tudi asistenčni sistemi, ki poskrbijo za var-

nost. »Zmage nikakor nisem pričakoval, ciljal sem na četrto
mesto,« je takoj po razglasitvi v smehu povedal Klemen. Na
vprašanje, kako bo unovčil svojo zmago, pa je dejal, da bo
skušal svoje vrstnike opozarjati na nevarnosti v prometu in
biti zgled dobrega voznika.
Na drugo mesto se je uvrstil Žan Turkovic, ki je osvojil darilno kartico Petrola za nakupe na bencinskih servisih Petrol
v vrednosti 400 evrov, na tretje pa Uroš Šinkovec, ki je bogatejši za kamero Garmin Dash Cam 55. Finalisti od četrtega
do desetega mesta so bili prav tako poplačani za svoj trud,
saj so AMZS in partnerji projekta pripravili nagrade tudi zan-
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je (Petrolove vrednostne kartice v višini 250 in 150 evrov,
pametno športno zapestno uro Garmin vivosport, bon za
avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava in AMZS
darilne bone), Radenska pa je s svojo vodo znova poskrbela,
da mladi za volanom niso bili žejni.
Finalistom so poleg predsednika Avto-moto zveze Slovenije
Antona Breznika čestitali in jim zaželeli čim bolj varne kilometre tudi predstavniki partnerjev izbora: Matjaž Leskovar
iz sektorja prometne policije, Robert Gril, vodja sektorja
za izpitne centre pri Agenciji RS za varnost prometa, Aleš
Ojsteršek, vodja sektorja za razvoj izobraževanja pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, mag. Marta Novak
iz Zavoda RS za šolstvo, Uroš Mihelčič, direktor marketinga
pri Summit motors Ljubljana, Jure Mohorič, direktor Garmin
Slovenija, in Stanko Rak iz Petrola. Predsednik AMZS je ob
tem še povedal: »Velika zahvala ne le finalistom, temveč
vsem sodelujočim v letošnjem izboru, saj na ta način svoje
vrstnike spodbujajo k razmišljanju o varni vožnji in pasteh v
prometu.«

Avto-moto zveza Slovenije je sicer prvi izbor najboljšega
mladega voznika oziroma voznice prvič organizirala že leta
1993, tekmovanje pa obudila lani. Takrat je bilo rešenih nekaj
manj kot 1500 spletnih testov, letos pa že več kot 3700.
T. Tavčar

GLAVA V OBLAKIH
Osnovna šola Vransko-Tabor je kot partnerska šola uspešno sodelovala pri pripravi mednarodnega projekta Head in
the clouds ali Glava v oblakih. Koordinatorica projekta je
francoska šola Ecole Primaire d´Oust Marest, naša šola pa
sodeluje poleg še sedmih evropskih šol s Slovaške, Portugalske, iz Bolgarije, Latvije, Španije in Grčije. Projekt se izvaja v
okviru novega programa EU Erasmus+. V njem so sodelovali
med letoma 2015 in 2018.

je z gostoma iz Belgije potekala kar v treh jezikih. Ogledali so
si vranske znamenitosti in obiskali Ljubljano. Župan Občine
Vransko Franc Sušnik jim je v torek popoldne priredil sprejem, jim izrekel dobrodošlico ter jih v znak pozornosti obdaril. Program so popestrili učenci neobveznega izbirnega
predmeta francoščina in člani Folklornega društva Vransko.
Sprejema se je udeležila tudi francoska atašejka Marie-Laure Canteloube.

Glavna tema projekta je vreme, ki so ga v posameznih obdobjih preučevali z različnih vidikov. Učitelji so v okviru projekta obiskali Francijo, Portugalsko, Slovaško, Latvijo, Grčijo
in Bolgarijo. Spoznavali so njihove šolske sisteme, primerjali
znanje in poučevanje in si ogledali znamenitosti. Razširili so
svoja obzorja in pridobili izkušnje v širokem evropskem prostoru.

T. Tavčar

Francoska šola je bila v svoji državi za projekt bogato finančno nagrajena, zato so obiskali Slovenijo: 53 učencev, starih
od 7 do 11 let, 5 učiteljic ter župan mesta Oust Marest. Na
šoli so sodelovali pri pouku in pri podelitvi bralne značke, ki
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Spoštovani,
obveščamo vas, da bo Schwentnerjeva hiša zaradi obnove 1. 8. 2018 zaprla svoja vrata.
O ponovnem odprtju vas bomo obvestili.
Do avgusta vas vabimo na ogled hiše, razstave Kranjske noše – Goldensteiove upodobitve ali
nakup izdelkov iz ponudbe lokalnih ponudnikov.
Hvala za razumevanje.
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PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
V petek, 15. junija 2018, sta nas zgodbi o mavrični
ribici in zajčku Hopku odpeljali med dogodivščine v
morskih globinah ter ob potoku. Spoznali smo, da
pogum velja, vendar moramo presoditi, kdaj je ta
potreben, kdaj pa pomeni le nepotrebno tveganje.
Nato pa smo ustvarjali … in ustvarili izvirne morske
ribice, želvice in hobotnice.

OTROCI, ZA VAS PRIPRAVLJAMO
POČITNIŠKO NAGRADNO KRIŽANKO
IN VAS VABIMO K SODELOVANJU!
Knjižne novosti
ODRASLI
• Sittenfeld, C.: Za oženit
• Follett, K.: Stebri zemlje, 2. del         
• Paasilinna, A.: Deset prisrčnih trmoglavk
• Rainbow, R.: E-romanca
• Hardt, H.: Hrepenenje
• Allnutt, L.: Lastimo si nebo
• Zander, J.: Prijatelj
• Jacobs, H.: Spomini mlade sužnje
• Garwood, J.: Neukrotljivo poželenje
• Chaase, L.: Vojvoda v bleščečem oklepu
• Buttolo, F. in dr.: Skrivnost Fanny Haussmann
• Ware, R.: Igra laži
• Shupe, J.: Baron
• Cleveland, K.: Stroga tajnost
• Perrpew, S.: Zdravilne zgodbe za vedenjske izzive

MLADINA
• Enci benci na kamenci 4
• Kasparavičius, K.: Kratke zgodbe
• Auer, M.: Šola magičnih živali, 1. in 2. del
• Frey, J.: Ne čutim se
• Davis, J.: Garfield, 3. in 4. del
• Medved išče pestunjo, ljudska
• Vaškova, H.: Kaj počnejo obrtniki
• Tekavec, H.: Sraka tatinska!
• Jamnik, P. T.: Noč v puščavi

NE SPREGLEJTE!
Skladno s Programom dela za leto 2018, h kateremu je dal soglasje svet zavoda, vas obveščamo, da
bodo Občinske knjižnice Braslovče, Polzela, Prebold in Vransko julija in avgusta zaprte ob sobotah,
Občinska knjižnica Žalec pa bo julija in avgusta zaprta ob petkih popoldne in ob sobotah.
Naj vas ob tem spomnimo, da so vse enote virtualne in tako z nekaterimi storitvami (rezervacije,
podaljšave, uporaba elektronskih podatkovnih baz, iskanje gradiva …) članom na voljo 24 ur na dan
prek našega spletnega naslova www.zal.sik.si.
Želimo prijetne počitnice in obilo zanimivega poletnega branja.
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POTUJEMO PO SVETU
spodbudil, da smo si izdelali senčne lutke netopirjev ter skuhali polento. V telovadnici smo z blazinami, s stoli in z vsem,
kar smo našli, gradili podzemni tunel med Francijo, kjer
smo gradili Eifflov stolp, ter Veliko Britanijo, kjer smo lahko
posedali na kraljičinem prestolu. V Avstriji smo plesali dunajski valček ter slikali reprodukcije znanega slikarja Gustava
Klimta. Italijo smo spoznali preko plesa ostržek, modne revije ter gradnje mesta na vodi – Benetk. To je le nekaj izmed
držav, v katere smo potovali, in nekaj dejavnosti, ki smo jih
izvedli. Otrokom smo predstavili države na zanimiv način in
otroci so bili tisti, ki so vedno znova spraševali, kam bomo
naslednjič odpotovali.

Kurikulum vrtca nam narekuje cilje, po katerih načrtujemo
dejavnosti v vrtcu. Eden izmed pomembnih ciljev je spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter
spoznavanje medkulturnih razlik. V sklopu projekta Turizem
smo temeljito raziskali naš prečudoviti kraj Vransko ter ga
umestili v Slovenijo. Slovenijo smo spoznavali preko slik in
posnetkov. Prepotovali pa smo kar nekaj drugih držav. V
večini smo potovali po evropskih državah, a včasih nas je
zaneslo tudi na druge celine. Potovali smo z namišljenimi
ladjami, letali, avti in avtodomi. Vsako državo smo spoznali
na drugačen način, dotaknili smo se njihove zastave, lege,
kulture, glasbe, plesa, kulinarike, jezika in znamenitosti ter
jo primerjali z našo Slovenijo. Na Švedskem smo na primer
srečali Piko Nogavičko, se z njo merili v moči in spekli jabolčni kolač. Na Japonskem smo spoznali gejšo Kim Jo, z
njo tri dni pozdravljali sonce, jedli brez miz, priredili sumo
borbo, šivali japonske zastave, slikali na svilo, izdelovali iz
gline in podobno. Na Kitajskem smo gradili kitajski zid in kuhali kitajske rezance z zelenjavo. V Grčiji smo se dotaknili njihovih pozdravov, plesali sirtaki ter si pripravili grško solato.
V Romuniji nas je prestrašil grof Drakula – Vlad Tepež in nas

Vsako državo smo doživeli in izkusili preko različnih dejavnosti, kjer so bili otroci aktivni in so zraven uživali. Na tak način
so otroci pridobili veliko več kot pa z običajnim sedenjem,
naštevanjem dejstev o državah in praznim govorjenjem.
Otroci potrebujejo aktivne dejavnosti, preko katerih se učijo.
Oddelek 5-6 z Branko in s Polono

KUHANJE IN VRTNARJENJE
Pa smo zopet zaokrožili šolsko leto kuhanja in vrtnarjenja.
Lahko se pohvalimo s številnimi raznolikimi dejavnostmi.
Jeseni smo najprej pobrali pridelke in semena na vrtu, ročno
pokosili majhen travnik in nabirali gobe, si iz njih skuhali juho
in naredili razstavo.
Pozimi smo sodelovali na decembrski pravljični urici v kulturnem domu, kjer smo zbirali sredstva za sadni drevored.
Uspelo nam je posaditi 16 sadnih dreves, tako smo poskrbeli,
da prav vsak razred lahko skrbi za svoje drevo. Poskusili smo
se tudi v luščenju fižola in s tem obujali stare ljudske običaje,
saj smo zraven prepevali in si pripovedovali zgodbe.
Sodelovali smo tudi na natečajih, kjer smo bili precej uspešni. Za nagrado smo se v juniju podali v Ljubljano in prejeli
praktično nagrado in priznanje. Sodelovali smo tudi na garažni razprodaji in zaslužili ravno toliko, da smo si v Piceriji
Golobček lahko privoščili zaključek in se najedli slastnih pic.

Kuhanje in vrtnarjenje smo uspešno povezovali s šolo, krajem in se predstavljali z natečaji po državi.
Ne želimo se veliko ponavljati, zato se v naslednjem letu veselimo novih izzivov.
Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik
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Z LIPE NA ČRETO; ZAKLJUČNI POHOD IN NOČITEV ŠOLSKIH PLANINCEV
Šolsko leto se zaključuje na vseh področjih, tudi na
planinskem. Vse leto smo pridno planinarili, zato
smo 15. junija 2018 z 29 planinci odšli na zaključni pohod na Čreto.

Za nami je še en prijeten zaključek, zato hvala Planinskemu društvu
Vransko, Osnovni šoli Vransko-Tabor in oskrbnici planinskega doma
na Čreti. Hvala tudi staršem, da so prišli po otroke na Čreto. Naj si
vsak vzame čas za kakšen planinski pohod tudi med počitnicami!

Do Lipe smo se peljali s kombijem, nato pa po čudoviti planinski poti E6 (Evropska pešpot) peš mimo sv.
Jošta, številnih kmetij, do razgledne točke in naprej
mimo cerkve sv. Katarine do planinskega doma na
Čreti. Starši mlajših planincev so se pripeljali do koče
in si izmenjali kakšno besedo, nato pa smo se skupaj
posladkali s »šmornom« in sadnim sladoledom. Na
koči je ostalo deset učencev od 3. do 5. razreda, ki
so se redno udeleževali planinskih izletov. Pripravili
so si spalne vreče, se igrali družabne igre in pogovarjali, nato pa zaspali. Kar do pol osme zjutraj ni bilo
nikogar slišati, tako so bili utrujeni. Ko je bila soba
pospravljena, smo nabrali zdravilne rastline in si skuhali čaj, pojedli pa kar lep kup toplih sendvičev. Ves
čas smo na poti na Čreto nazaj na Vransko spremljali
zemljevid, na katerem je vrisana označena planinska
pot, nabirali gobe, opazovali in poslušali živali, peli
in se zabavali.

Zapisale mentorice planinskega krožka.

KO ZADIŠI BEZEG
Maj je eden izmed mesecev, ko nam narava ponuja obilo
slastnih plodov. Tokrat nas je premamil vonj bezga in nas
zvabil, da se z njim posladkamo. Skupini 3-4 in 5-6 let smo
se podali v akcijo. Napolnili smo si nahrbtnike s sestavinami za palačinke, vzeli drva, časopis, košare ter se podali v
iskanje bezga. Kar hitro smo nabrali bezgove cvetove, ki ne
samo omamno dišijo, ampak imajo mnoge zdravilne lastnosti. Cvetovi bezga so odlični za čiščenje organizma, pomagajo
pri kašlju, gripi, zbijanju vročine, pljučnici, prehladu in astmi.
Ker ima ta rastlina mnoge zdravilne lastnosti, so ga v preteklosti imenovali »zdravilna skrinjica kmečkih ljudi«. Ob potoku
smo zakurili ogenj in pekli bezgove palačinke. Čas smo si
krajšali z igro ob vodi, se igrali na odejah, lovili na travniku,
raziskovali in prepevali nam znane pesmi. Pripravili pa smo si
tudi bezgov čaj.
Preživeli smo super dopoldne v naravi, se družili, gibali, raziskovali, za povrh pa smo se sladkali z naravnimi plodovi –
neprecenljivo.
Branka, Polona, Nuša in Barbi

NASTOP FOLKLORISTK OŠ VRANSKO-TABOR NA KONCERTU PRIJATELJSTVA V
MAKEDONIJI
V petek, 1. 6. 2018, smo folklorne plesalke po prvi uri pouka
odšle na avtobusno postajo, od koder sta nas starša dveh
odpeljala na letališče Franja Tuđmana v Zagrebu, saj smo bile
namenjene v Makedonijo na plesno srečanje.
V Zagreb smo prispeli ob približno 12.3o uri in ob 14.00 smo
se vkrcali na letalo ter poleteli v Skopje. Letalo je imelo
zamudo. Vožnja z letalom je bila zelo zanimiva, nekaj deklet
se je peljalo prvič.

V Skopju sta nas pričakala šofer in koordinator festivala, s
katerima smo se peljali v Delčevo. Na poti v Delčevo smo se
ustavili in si ogledali hišo, v katero prihaja ena izmed plesalk,
nato pa smo s še večjo radovednostjo nadaljevali pot do
Delčeva. Tam so nas že čakali gostitelji, ki so nas odpeljali
domov na počitek. Za večerjo smo šli na pico v lokal Iceberg.
Bilo je odlično.
Naslednji dan smo zajtrkovali pri družini in se ob dvanajsti uri
zbrali pred kulturnim domom. Imeli smo generalko, po ge-

URADNE OBJAVE
Občine Vransko
Vransko, 29. junij 2018
VSEBINA
AKTI
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko za
leto 2017
2. ODLOK o turistični taksi v Občini Vransko
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje
4. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil
in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine
Vransko
OBVESTILA
5. OBVESTILO o javni obravnavi predloga Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje
2018–2020
ZAPISNIKI
6. ZAPISNIK 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko
7. ZAPISNIK 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

AKTI
1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto
2017
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18-ZSPDSLS1), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP in 96/15-ZIPS1617 in 13/18), Zakon za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12
– ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US,
46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US,
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85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15, 102/15 in 63/16ZDoh-2R in 77/17-ZMVN-1) in 16. člena Statuta Občine
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Občinski
informator – Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012,
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 24.
redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Vransko za leto 2017
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vransko za
leto 2017.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in
odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Vransko za leto 2017. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih
posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta
2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine
Vransko po zaključnem računu proračuna za leto 2017
znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in
dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

Zaključni račun 2017
v EUR
2.514.084
2.204.730
1.958.810
1.688.286
215.968
54.556
0
245.920
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710 Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja
711 Upravne takse in
pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

165.919
3.277
3.306
70
73.348
8.690
0

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje
zemljišč

8.690
0
0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz
domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij

300.664
300.664

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.318.873
683.703
163.407
25.489
428.603
16.424
49.780

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

968.998
23.162
497.305

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

595.423
595.423

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

70.749
40.982

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)

195.211

84.825
363.706

29.767
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V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih
deležev in naložb

0

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

0

0
0

0
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

Zaključni račun 2017
v EUR
76.143
76.143
76.143

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

259.802
259.802
259.802

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

11.553

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-183.659

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

-195.212

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

40.742

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017 se
objavi v uradnem glasilu občine Vransko «Občinski
informator-Uradne objave Občine Vransko«.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

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

Zaključni račun 2017
v EUR
0

0

Številka: 410/2018
Vransko, 19. 6. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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2. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno
prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine
Vransko, št. 21/12 in 46/15 in 54/2016) je Občinski svet
Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
naslednji

ODLOK
o turistični taksi v občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Vransko (v
nadaljevanju: odlok) določa:
- zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in
promocijske takse,
- način plačevanja turistične in promocijske takse,
- način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
- nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko
zaokrožuje območje Občine Vransko.
2. člen
(pristojnost)
Pristojnosti posameznih občinskih organov pri izvajanju
določil tega odloka in določil ZSRT-1 določi župan s
sklepom.
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
3. člen
(višina turistične takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša
1,20 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30
eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eurov na osebo
na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, leta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna
višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v
skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo
občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi
nov znesek turistične takse.
4. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini
50 odstotkov pod pogoji iz 5. člena tega odloka, so dodatno
oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
- osebe, ki prenočujejo v kampih,
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- osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih,
- osebe, ki prenočujejo na turističnih kmetijah.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega
odstavka 3. člena tega odloka zavezanci nakažejo na
poseben račun Občine Vransko in na predpisan način, ki je
objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE
TAKSE
6. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični
taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov
vsebuje še:
- podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
- skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega
gosta;
- skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega
gosta;
- če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali
elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega
posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan
njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične
takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
7.člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojna Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega
nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi,
da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga
določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.
8. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi
evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
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(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki
prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Vransko (Uradne objave Občine
Vransko, št. 48/2015).
10. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za
prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v
Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št.
48/2015), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse
uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano
promocijsko takso.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko
»Občinski informator – Uradne objave Občine Vransko« in
se uporablja od 1. 1. 2019.
Številka: 322/2018
Vransko, 19. 6. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje
Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in
16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in
53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012,
46/2015 in 54/2016) je Občinski svet Občine Vransko na 24.
redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture –
poligon varne vožnje Čeplje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične
kulture – poligon varne vožnje Čeplje (Uradni list RS, št.
29/04).
Predmet
sprememb
in
dopolnitev
je
umestitev
visokotehnoloških rastlinjakov namesto hotela in avtokampa.

2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela občinskega
lokacijskega načrta obsegajo naslednje načrte:
- situacija umestitve visokotehnoloških rastlinjakov
1:1500.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega
načrta zajema naslednje parcele v k.o. 1010-Prekopa: 474,
475/1, 475/2 in 476.«
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(funkcija območja)
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
- območje poligona varne vožnje,
- območje visokotehnoloških rastlinjakov,
- območje cest in poti,
- območje ureditve kontaktnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,
- območja ureditve obstoječih vodotokov in drugih
vodnogospodarskih ureditev,
- območja za ureditev komunalnih, energetskih in
teleprenosnih objektov in naprav,
- območja okolje varstvenih ukrepov,
- območje začasnih ureditev.«
5. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje visokotehnoloških rastlinjakov se nahaja na
severnem in severovzhodnem delu ureditvenega območja ter
ga sestavljajo visokotehnološki rastlinjaki in parkirne
površine v skupni površini cca 2 ha.«
Tretji odstavek 5. člena se črta.
6. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Visokotehnološki rastlinjaki okvirne tlorisne površine 200
x 100 m so namenjeni visokotehnološki pridelavi kmetijskih
proizvodov. Rastlinjaki bodo pritlični, višine do 6 m. Streha
bo dvokapna ali ravna. Objekti bodo oblikovani sodobno z
uporabo sodobnih materialov.«
Četrti odstavek 6. člena se črta.
7. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»(3) Parkirne površine bodo zagotovljene na funkcionalnih
zemljiščih predvidenih objektov in na urejenih parkiriščih. Na
funkcionalnih površinah objektov bo zagotovljeno parkiranje
vseh zaposlenih. Na dveh parkiriščih (pri upravni zgradbi
poligona varne vožnje in pri visokotehnoloških rastlinjakih) bo
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.«
8. člen
Za petim odstavkom 9. člena se doda šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Za potrebe visokotehnoloških rastlinjakov bo zgrajen
ločen sistem vodovoda za tehnološke vode, namenjen
namakanju proizvodnih površin. Voda bo pridobljena z
lovljenjem meteorne vode, spravljene v zadrževalniku. Voda
bo namenjena tudi kot požarna voda.«
9. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Transformatorska postaja
- predvidena je izgradnja dveh transformatorskih postaj:
- TP1 na lokaciji ob visokotehnoloških rastlinjakih in
- TP2 na lokaciji ob objektu poligona varne vožnje;
- predvidena je izgradnja montažnih transformatorskih postaj
tipa IMP-3EGS.«
KONČNI DOLOČBI

Za območje sprememb in dopolnitev občinskega
lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka se uporabljajo:
- grafične priloge iz tretjega odstavka 2. člena Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje (Uradni list RS, št. 29/04)
z upoštevanjem spremenjenih programskih rešitev kot
jih določa drugi odstavek 1. člena tega odloka,
- situacija umestitve visokotehnoloških rastlinjakov iz
prvega odstavka 2. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«.
Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24.
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ in 75/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
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SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in
počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine
Vransko
1. člen

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih
znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju
Občine Vransko, objavljen v Uradnih objavah Občine
Vransko, št. 75/2018 se spremeni v 1. členu, in sicer:
»Cene programov predšolske vzgoje v OŠ Vransko-Tabor,
enota Vrtec Vransko znašajo mesečno na otroka:
Program 6 do 9 ur in vsi obroki prehrane
za otroke 1. starostnega obdobja (1 do 3 let)
za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)

420,84
EUR
388,65
EUR

Cene veljajo od 1. 7. 2018.«

10. člen

Številka: 007/2018
Vransko, 19. 6. 2018

RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, 17/10, 53/10 in Uradne
objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015, 54/2016) je
Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6.
2018 sprejel

2. člen
Ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v
vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine
Vransko št. 75/2018) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Vransko »Občinski informator – Uradne
objave Občine Vransko«, uporablja pa se od 1. 7. 2018.
Številka: 6020-01/2018
Vransko, 19. 6. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

OBVESTILA
5. Obvestilo o javni obravnavi predloga Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje
2018–2020
Javnost obveščamo, da bo od 2. 7. 2018 do 2. 8. 2018
potekala 30-dnevna javna razgrnitev predloga Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020, ki ga je
Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 19. 6.
2018 sprejel v prvem branju.
V času javne obravnave bo predlog pravilnika:
 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
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http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisinarocila-in-objave/ .
Pripombe in predloge na predlog pravilnika lahko do 2. 8.
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 »Pravilnik - kmetijstvo«;
 po pošti na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko.
Številka: 330-01/2018
Vransko, 29. 6. 2018

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
ZAPISNIKI

6. Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 17.4.2018, ob 20. uri v Kulturnem domu
Vransko.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Anica Jagodič, Maja
Presekar, Jože Matko, Ervin Pepel, Sonja Cencelj, Ivan
Kokovnik, Vid Križnik, Marjan Pečovnik, Alenka Lebeničnik in
Ksenija Rovan Krivec
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Monika
Vrankar
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman in
Mateja Godler
- ostali prisotni : Upi Ljudska univerza Žalec, direktorica
Franja Centrih, Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
predstavnica Valerija Jerman, JZ »Jožeta Potrate« Žalec ,
direktorica Hana Šuster Erjavec, Zavod za kulturo šport in
turizem Vransko, direktorica Suzana Felicijan Bratož in
Energetika Projekt d.o.o., direktor Rok Penec
- ostali opravičeno odsotni: Glasbena šola »Risto Savin »
Žalec, ravnatelj Gorazd Kozmus, OŠ Vransko –Tabor,
ravnateljica Majda Pikl
- ostali ne/opravičeno odsotni: II. OŠ Žalec, ravnateljica
Petra Pražnikar Petrovič
- mediji: /
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 članov občinskega sveta.
• Sprejem dnevnega reda
Župan je v skladu s 30. členom Poslovnika občinskega sveta
občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99, Ur. l. RS, št. 42/00, Ur. l.
RS, št. 13/01 in Uradne objave Občine Vransko, št.
54/2016) umaknil 8. točko predlaganega dnevnega reda in
nato razširil dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta
Občine Vransko in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti
nova dodatna točka 4 , kot sledi:
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko – hitri postopek
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Z upoštevanim umikom 8. točke se ostale točke 4, 5, 6, 7, 8,
9 in 10 ustrezno preštevilčijo.
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo,
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 288
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev
dnevnega reda z uvrščeno novo točko:
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko – hitri postopek
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu: 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 289
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni
red 23. redne seje:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 1.
obravnava
4. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko – hitri postopek
5. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB18910-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše - obravnava in
sprejem
6. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2017
7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto
2017- obravnava in sprejem
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih
učinkih za leto 2017
9. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad
dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna
dogodivščina«
10. Razno
K točki 6 Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske
univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec,
Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ
Vransko-Tabor, JZ »Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za
kulturo šport in turizem Vransko za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal župan, nato je predal besedo
predstavnicam javnih zavodov Franji Centrih, direktorici UPI
Žalec, Hani Šuster Erjavec, direktorici JZ ZD Jožeta Potrate
Žalec, Valeriji Jerman, predstavnici Medobčinske splošne
knjižnice Žalec in Suzani Felicijan Bratož, direktorici Zavoda
za kulturo, šport in turizem Vransko.
Župan je po vsaki zaključeni obrazložitvi odprl razpravo. Po
zaključku Hane Šuster Erajvec, direktorice JZ ZD« Jožeta
Potrate» Žalec, sta v razpravi sodelovala Sonja Cencelj in
Jože Matko. V ostalih razpravah svetniki niso sodelovali.
Župan je nato točko prekinil in povedal, da se bo ta
nadaljevala na naslednji seji, ko bodo prisotni še ostali
predstavnik javnih zavodov, da bodo podali obrazložitev
njihovih letnih poročil.
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K točki 1 Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22.
redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne
13.3.2018.
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 22. redne seje
Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018: 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 290
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 22. redne
seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018.
K točki 2 Pobude in vprašanja, ki so jih postavili
naslednji svetniki:
a) Jože Matko
- Kako je s sanacijo plazu pri Zevnik v Zahomcah (plaz
na LC 490202 Ločica-Črni vrh-Zahomce - odcep
Podbregar)?
Župan je odgovoril, da je bil za sanacijo plazu na LC 490202
Ločica-Črni vrh-Zahomce - odcep Podbregar izbran izvajalec
Nizke gradnje Kladnik , Anton Kladnik s.p. Košnica 3263
Gorica pri Slivnici. Sanacija se bo predvidoma pričelo v
mesecu maju 2018, zaključena pa naj bi bila v mesecu juniju
2018. Predračunska vrednost sanacije plazu znaša
41.198,26€ (z DDV).
- Podal je pobudo za postavitev dodatnih smerokazov
za Čreto v Podgradu ( Male Prapreče) in za poenotenje
turističnih smerokazov v celotni občini.
Župan je odgovoril, da turistične smerokaze Zavod za
kulturo, turizem in šport Vransko že pripravlja, naročena je bil
tudi izdelava elaborata za postavitev usmerjevalne
signalizacije za kamp Podgrad.
Pobuda se bo proučila.
- Kako bo sedaj po zaključenem izvajanju zimske službe
potekala sanacija cest ?
Župan je odgovoril, da koncesionar dela že izvaja.
b) Sonja Cencelj
- Koliko je bilo poplačanih sredstev izvajalcem zimske
službe v letošnjem letu?
Župan je odgovoril, da bo letos za poplačilu izvajalcev
zimske službe potrebnih cca 150.000,00€, koliko je bilo do
sedaj plačanega trenutno še ni podatkov, bodo pa ti
pripravljeni do seje občinskega sveta, ki bo predvidoma v
začetku meseca junija.
V okviru 2. točke je župan podal še informacijo, da bo od
8.5.2018 do 15.6.2018 zaradi obnovitvenih del zaprta mrliška
vežica. V tem času bosta namesto mrliške vežice za slovo
od pokojnika na razpolago Antonova kapela v cerkvi Sv.
Mihaela Vransko in avla v Kulturnem domu Vransko.
Obnovitvena dela na mrliški vežici bo izvajalo podjetje
Remont d.o.o. iz Celja.
Prav tako se bo 7.5. 2018 pričela ureditev osrednjega dela
trga Vransko s parkirišči.
Dela bo izvajalo podjetje Karbon d.o.o. iz Velenja, končala
pa se naj bi do 7.6.2018.
K točki 3 Odlok o turistični taksi v Občini Vransko - 1.
obravnava
Župan je predal besedo Suzani Felicijan Bratož, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev. Po zaključeni obrazložitvi je župan
odprl razpravo v kateri sta sodelovala Jože Matko in Sonja
Cencelj.
Sledilo je glasovanje o Odloku o turistični taksi v Občini
Vransko v 1. obravnavi: 8 glasov ZA, 2 glasova PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 291
Občinski svet Občine Vransko v prvi obravnavi sprejme
predlog Odloka o turistični taksi v Občini Vransko v
predloženem besedilu. Predlog se posreduje v
30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.
K točki 4 Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko – hitri postopek
Župan je predal besedo Roku Pencu, direktorju Energetike
Projekt d.o.o., ki je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo, v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje:
- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko po hitrem postopku: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 292
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe opravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko po
hitrem postopku.
in
- o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini
Vransko v predloženem besedilu: 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 293
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe opravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko v
predloženem besedilu.
K točki 5 Sprememba NRP Občine Vransko za projekt
OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Mariji Jerman, ki je podala
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta
sodelovala Ivan Kokovnik in Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o spremembi NRP Občine Vransko za
projekt OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše: 10
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 294
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep:
Načrt razvojnih programov 2018 - 2021 se spremeni kot
sledi:
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
180229001 Nepremična kulturna dediščina
OB189-10-0038 Obnova Schwentnerjeve hiše - ureditev
Centra za povezovanje lokalnih ponudnikov
Začetek financiranja: 1. 6. 2008
Konec financiranja: 31. 12. 2019

URADNE OBJAVE Občine Vransko
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Vrednost projekta: 249.398 EUR
Proračunski
viri (v EUR):
PV – EU
sredstva
PV - Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)
Proračunski
viri (v EUR):
PV – EU
sredstva
PV – Transfer
iz državnega
proračuna

Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

0

46.572

0

0

0

0

31.399

141.427

30.000

31.399

187.999

30.000

Leto 2020

Leto 2021

Po l. 2021

0

0

0

0

0

0

PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

0

0

0

0

0

0

K točki 7 Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za
leto 2017- obravnava in sprejem
Župan je predal besedo Kseniji Rovan Krivec, predsednici
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
priznanja, ki je podala podrobnejšo obrazložitev, nato je
odprl razpravo v kateri ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje sprejemu sklepa o podelitvi priznanj
Občine Vransko za leto 2017: 10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 295
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da se za
leto 2017 podelijo naslednja priznanja Občine Vransko:
• grb Občine Vransko
1. Francu Beričiču z Vranskega – za življenjsko delo na
področju agronomije in prispevek pri ohranjanju
sakralne kulturne dediščine
2. Košarkarskemu društvu Vrani Vransko – za izjemen
prispevek k razvoju košarke v občini Vransko, delo z
mladimi in promocijo občine
• plaketa Občine Vransko
1. Radu Jermanu iz Zahomc – za dolgoletno uspešno
delovanje v lokalni skupnosti in prispevek pri izgradnji
komunalne infrastrukture
2. Bredi Rančigaj z Vranskega – za dolgoletno uspešno
delovanje na društvenem področju
3. Jožetu Goropevšku iz Prekope – za dolgoletno
uspešno delovanje na društvenem področju
• priznanje Občine Vransko
1. Simonu Zajcu iz Brodov – za izjemne športne dosežke
2. Emi Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke
3. Ani Mešič iz Brodov – za izjemne športne dosežke
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K točki 8 Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2017
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri
ni nihče sodeloval.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2017:
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 296
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil z Letnim
poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih
za leto 2017.
K točki 9 Prošnja OŠ Vransko-Tabor za pokroviteljstvo
nad dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna
dogodivščina«
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri je
sodeloval Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o sprejemu sklepa za pokroviteljstvo
nad dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna
dogodivščina«, OŠ Vransko-Tabor: 10 glasov ZA, 0 glasov
PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 297
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep, da Občina
Vransko za pokroviteljstvo nad dogodkom festival lego
ekip JrFLL vodna dogodivščina, ki ga 21.4.2018
organizira OŠ Vransko-Tabor, nameni 646,60€. Znesek
predstavlja strošek uporabe športne dvorane Vransko.
K točki 10 Razno
/
Seja je bila zaključena ob 21.30.
Številka: 0320/2018
Vransko, 17. 4. 2018
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

7. Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Vransko

ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko,
ki je bila v torek, 22.5.2018, 20. uri v sejni sobi občine
Vransko, Vransko 59.
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena
zapisniku)
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Marjan Pečovnik, Ervin
Pepel, Sonja Cencelj, Maja Presekar, Monika Vrankar, Anica
Jagodič, Alenka Lebeničnik, Jože Matko, Ivan Kokovnik,
Ksenija Rovan Krivec in Vid Križnik
- občinska uprava: Franc Sušnik župan, Marija Jerman in
Mateja Godler
- LSI, svetovanje in inženiring, d.o.o.: Iztok Štorman,

URADNE OBJAVE Občine Vransko
- mediji: /
• Sprejem dnevnega reda
Župan je predlagal razširitev dnevnega reda 3. izredne seje
Občinskega sveta občina Vransko in sicer tako, da se na
dnevni red uvrsti nova točka, kot sledi:
- za predlagano točko 1, Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje
Čeplje, se uvrsti nova dodatna točka 2, ki se
glasi:
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021
Pripomb na podani predlog razširitve dnevnega reda ni bilo,
zato je sledilo glasovanje o razširitvi dnevnega reda: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 298
Občinski svet Občine Vransko potrdi razširitev
dnevnega reda z uvrščeno novo točko:
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021.
Sledilo je glasovanje o predlaganem dnevnem redu v celoti:
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 299
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni
red 3. izredne seje:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje
2. Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2018-2021
K točki 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture
– poligon varne vožnje Čeplje
Župan je predal besedo Iztoku Štormanu predstavniku
podjetja LSI, svetovanje in inženiring, d.o.o., ki je podal
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so
sodelovali Jože Matko, Alenka Lebeničnik, Marjan Pečovnik,
Sonja Cencelj in Vid Križnik.
Sledilo je glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične
kulture – poligon varne vožnje Čeplje v prvem branju: 11
glasov ZA, 0 glasov PROTI
Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 300
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon
varne vožnje Čeplje v prvem branju in ga posreduje v 15dnevno javno razgrnitev na krajevno običajen način.
K točki 2 Dopolnitev Načrta razvojnih programov 20182021
Obrazložitev je podal župan, nato je odprl razpravo v kateri
je sodeloval Ervin Pepel.
Sledilo je glasovanje o dopolnitvi Načrta razvojnih programov
2018-2021: 11 glasov ZA, 0 glasov PROTI
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet:
Sklep št. 301
Načrt razvojnih programov 2018 - 2021 se dopolni kot
sledi:
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB189-18-0001 Sofinanciranje projekta »Vzpostavitev
delovanja Centra jamskih doživetij«
Začetek financiranja: 1. 1. 2018
Konec financiranja: 31. 12. 2018
Vrednost projekta: 728,66 EUR
Proračunski
viri (v EUR):

Pred l. 2018

Leto 2018

Leto 2019

PV – EU
sredstva

0

0

0

PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(-2019)

0

0

0

0

728,66

0

0

728,66

0

Proračunski
viri (v EUR):

Leto 2020

Leto 2021

Po l. 2021

PV – EU
sredstva

0

0

0

PV – Transfer
iz državnega
proračuna
PV – Lastna
proračunska
sredstva
Viri skupaj
(2019-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seja je bila zaključena ob 20.45.
Zapisala:
Mateja Godler l. r.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.
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neralki pa smo šli v trgovino. Ob 19.00 uri se je začel nastop.
Nasmeh in bučen aplavz gledalcev sta nam povedala, da
smo bili odlični. Po nastopu smo šli na zasluženo pico, nato
pa smo odšli še na igrišče in se družili.
V nedeljo, 3. 6. 2018, smo se zbrali z gostitelji v kulturnem
domu in odšli na planino Golak. Tja smo se odpeljali v skupinah. Kljub temu da smo se veselili sprehoda in ogleda
cerkve, nas je na polovici poti zajelo močno deževje. Kaj
drugega nam je preostalo kot to, da smo tekli nazaj. Bilo je
zabavno. Potem smo v lovskem domu na Golaku jedli najboljše pleskavice in se družili. Popoldne smo bili prosti z gostitelji. Proti večeru smo se spet zbrali v kulturnem dnevu in imeli
zabavo. Vsi smo plesali in peli, učili smo se naših in makedonskih tradicionalnih plesov, po koncu smo šli na mlečni frape.
Zvečer smo šli na igrišče in se družili do poznih ur.

V ponedeljek, 4. 6. 2016, smo se zjutraj ob 7.00 uri z žalostnim
obrazom in z željo po novem obisku zbrali pred kulturnim
domom. Zahvalili in poslovili smo se od gostiteljev in svojih novih prijateljev. Krenili smo na pot do Skopja. Nekje na
polovici poti smo se ustavili in pojedli sirov burek in jogurt.
Kljub temu da pot ni bila ravno kratka, smo se zabavali, peli
in smejali. V Skopju smo si ogledali mesto. Mesto ima zelo

veliko spomenikov. Največji med njimi je spomenik Aleksandru Velikemu. Šli smo tudi preko dveh mostov, na katerih so
kipi pomembnih osebnosti makedonske zgodovine. Malo
smo bili tudi prosti, zato smo šli v trgovine. Ob pol dveh pa
smo se odpravili na letališče, kjer smo se poslovili od gospoda Slobodana. Po pregledu ročne prtljage smo šli na malico,
potem pa čakali na letalo.

Nazaj smo se vozili malo več kot eno uro. V Zagrebu so nas
pričakali starši in odpravili smo se na Vransko, kjer so nas
čakali še ostali starši. Skupaj smo si privoščili še Brglezov sladoled in se zadovoljni odpravili domov.
Ta izlet je bil res nepozaben. Hvala vsem, ki ste nam kakor
koli pomagali.
Posebej se zahvaljujemo Gostilni Grof, podjetnikoma Foto
Rojnik in Feštajn ter podjetjema ELES in LIČER SOLUTIONS.
Lucija Klemen

ZLATI BRALNI ZNAČKARJI V NUK-U V LJUBLJANI
V ponedeljek, 11. 6. 2018, smo se učenci, ki smo vseh 9 let
pridno prebirali knjige in si prislužili zlato bralno značko,
odpravili na nagradni izlet. Obiskali smo Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani ali kakor jo večina na kratko
poimenuje – NUK. Tam smo izvedeli ogromno podatkov o
arhitektu Jožetu Plečniku, ki je zanjo izrisal vse načrte, in
njegovih značilnih arhitekturnih podvigih.
Gospa Helena, ki je bila naša gostiteljica, nam je povedala, da
je v tej knjižnici in njenih skladiščih shranjenih kar tri milijone
knjig, časopisov, plakatov ipd. Ker smo se vzorno vedli, smo
lahko vstopili v veliko čitalnico, ki je zelo zanimiva. To se pri
vodenih ogledih zgodi redkokdaj, zato nam je bilo v veliko
čast, da smo si lahko ogledali tudi ta prostor, kjer se mnogo študentov uči za izpite. Še posebej zdaj, ko je izpitno obdobje. V časopisni čitalnici pa smo si na mikrofilmu ogledali
časopis iz 19. stoletja.

Odličen dan smo zaključili s kepico sladoleda, vseskozi pa sta
nas spremljala smeh in veselje.
Tjaša Pečovnik, 9. a
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SOCIALNE IGRE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Ljudje se že od rojstva igramo. Skozi igro spoznavamo svet,
prijatelje in se učimo. Igra je zato ena najosnovnejših oblik
izobraževanja, vir zabave in sprostitve, hkrati pa nam lahko
služi kot uvod v kasnejše resnejše in uigrano delo.

Vsebino posamezne, otrokom že poznane igre izvedemo v
različnih variacijah in jih pogosto nadgradimo še z gibalnimi
nalogami (NTC-program).
Nada Kolar, dipl. vzg.                                                                               

Posebna skupina iger so socialne igre. To so igre, pri katerih
so v ospredju odnosi med udeleženci igre. Preko njih lahko
vzpostavljamo stike, se medsebojno spoznavamo, rešujemo konflikte in krepimo medsebojno povezanost skupine.
Ne nazadnje pa si otroci ob teh igrah krepijo samozavest
in zaupanje vase. Pri teh igrah torej ni v ospredju tekmovalnost, ampak predvsem sodelovanje in skrb za dobro počutje
vseh udeleženih.
Sama te igre v oddelku precej uporabljam. Že kar v začetku
šolskega leta, ko otroke spoznavam in medsebojno navezujemo stike, pa tudi med letom ob reševanju konfliktov, ob
daljši odsotnosti katerega od otrok, predvsem pa tudi na željo otrok, ki se take igre zelo radi igrajo.

SONČNI DNEVI NA VRTU
Sončni dnevi, svež zrak in cvetoče drevje se je prebudilo iz
zimskega spanja in nas, vrtnarje, povabilo v vrt. Poiskali smo
lopate, grablje, samokolnice in pričeli z urejanjem gred, ki
smo jih prejšnje leto pripravili za kolobarjenje.
Gredo z jagodami smo prekopali, jagode razredčili, jim dodali kompostno zemljo in naredili zastirko iz slame. V gredi
z zelišči smo odstranili plevel in zrahljali zemljo ter jih dobro
zalili. Otroci so rokovali z vrtnimi škarjami, obrezovali maline
in jih pripravili za bujno rast. Posadili smo krompir, solato in
prepikirali korenček, vse pa pognojili s kompostno zemljo.
Februarja smo posejali paradižnik in papriko. Sadike smo
vsakodnevno opazovali in zalivali po igralnicah v vrtcu. Zavihali smo rokave, poprijeli za grablje ter skrbno zalili vrtiček.
Otroci sodelujejo, aktivno pridelujejo in vplivajo na rast rastlin. Pridobivajo si izkušnje, kako jim uživanje različne hrane
in bivanje v naravi pomaga ohranjati zdravje. Vsakdanje bivanje na vrtu ustvarja prijetno vzdušje, omogoča občutek
pripadnosti, pridobivanja izkušenj z živimi bitji ter ogromno
veselja v raziskovanju in odkrivanju.
Za dobro opravljeno delo smo si zaslužili dobro sladico. Zakurili smo ogenj in si spekli jabolka na palicah.
Vrtnarji vrtca Vransko s Polono in Lauro

SE GIBAMO IN SMO ZDRAVI
V vrtcu se zavedamo pomena gibalne dejavnosti otrok, saj
nam današnji življenjski slog in prevelika uporaba »ekranov« gibalno dejavnost omejuje. Gibanje je zelo pomembno
za ohranjanje zdravega načina življenja in razvoj otroka na
vseh področjih. Otroci v predšolskem obdobju so najbolj dojemljivi za različne gibalne spodbude in aktivnosti. Ob tem se
moramo zavedati, da premalo gibanja v zgodnjem otroštvu
kasneje ne moremo nadomestiti. Sposobnosti in motivacijo
otrok za gibanje prevečkrat podcenjujemo in si govorimo,
da je še »premajhen«. V skupini 1- 2 smo to, da nismo majhni

in ne premajhni za različne gibalne podvige, dokazovali skozi
vse leto. Zelo pa smo bili veseli pomladanskih dni, ko smo
lahko večji del dneva preživeli na prostem. V preteklih tednih
smo odšli na različne pohode: Gorica, Terčakov hrib, plezalna
stena, križišče za Podgrad. Pot nazaj v vrtec je bila vedno bolj
naporna. Gibalne dejavnosti smo si pripravili tudi v igralnici
v obliki poligonov različnih oblik in čutne poti, kjer so se materiali menjavali. Na igrišču smo imeli poleg stalnih kotičkov
(tobogan, peskovnik, gugalnik) veliko gibalnih izzivov: igra s
padalom, vožnja s samokolnico, odbijanje balonov, pokan-
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je milnih mehurčkov, hoja po klopi, skoki,
pajkova mreža. V zadnjih dneh, ko so temperature že visoke, pa smo se pozabavali z
vodo. Kakršno koli gibanje otroka podpira
njegov razvoj, to velja tudi za hojo z bosimi
nogami. V pomladnih mesecih smo veliko
bosi, v igralnici, v garderobi, bosi gremo na
igrišče in tam tudi bosi ostanemo. Otroci
pri tem uživajo in krepijo svoje podplate,
tako postane naša okolica ena velika, naravna čutna pot.
Brigita Reberšek

ZAKLJUČEK MLADIH PLANINCEV NA ČRETI
Smo mladi planinci Vrtca Vransko in imamo radi
aktivnosti v naravi. Za nami je pester, zabaven
vikend, ki smo ga preživeli na Čreti.
V petek, 1. junija, smo se zbrali na nogometnem igrišču Petelink, se poslovili od staršev
ter pogumno zakorakali proti planinski koči.
Med potjo smo opazovali potoček, ki je pot na
površje našel med skalami, videli smo orjaškega
rogača in se sladkali z gozdnimi jagodami.
V koči nas je že pričakovala oskrbnica, ki nam
je postregla s slastno enolončnico. S skupnimi
močmi smo zakurili ogenj, kjer smo pekli hrenovke in jabolka. Pred spanjem smo si privoščili
še krajši večerni sprehod po Čreti.
Naslednje jutro, takoj po zajtrku, smo se
odpravili raziskovat okolico, ustvarjali smo, nato
pa se odpravili nazaj do Petelinka, kjer so nas že
čakali starši.

Ob koncu bi se rade zahvalile Planinskemu društvu Vransko kot glavnemu
pokrovitelju, ki je omogočilo Vrtcu Vransko in seveda otrokom nočitev v
koči, kar je za marsikoga edinstvena izkušnja.
Katja, Matejka in Mateja

ŠOLSKI KUHARJI V LJUBLJANO PO NAGRADO
V petek, 8. 6. 2018, smo se s člani kuharsko-vrtnarskega
krožka odpravili v Ljubljano po nagrado. S svojim prispevkom smo se namreč uvrstili med zmagovalne projekte
literarno-likovnega natečaja za najboljše Kuhle in Kuhline zgodbe, ki ga v okviru projekta Hrana ni za tjavendan
razpisuje Ekošola. Trinajst učencev, ki so redno obiskovali krožek, so ustvarili lego strip z naslovom Gospodična
Kuhla in gospod Pokrovko. Združili so ideje in sestavili
zgodbo o Kuhli in zavrženi hrani. Iz lego kock so izdelali
gospodično Kuhlo, gospoda Pokrovka, kuhinjo, jedilno
mizo z ljudmi in sporočilo. Nato so izdelke fotografirali in
v programu Story visualizer s pomočjo fotografij izdelali
strip. Slavnostni zaključek projekta s podelitvijo nagrad
se je odvijal na Cekinovem gradu v parku Tivoli. Prejeli smo priznanje in sladko nagrado, ki jo je podelil Lidl,
partner projekta Hrana ni za tjavendan. Sledila je pogostitev, nato pa so se učenci sprehodili skozi park. Preživeli
smo lepo dopoldne, šolsko leto pa bomo v okviru našega krožka zaključili še s starši.
Mentorici krožka
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ZAKLJUČNO SREČANJE VRTCA VRANSKO STECI Z MANO KAM …
Strokovni delavci Vrtca Vransko smo 29. 5. 2018 organizirali zaključno srečanje za naše varovance in njihove starše.
Vseskozi smo spremljali spremenljivo vremensko napoved z
upanjem, da ta dan ne bo dežja.
Ker imajo otroci veliko željo po gibanju, mi pa tudi vemo,
da se preko gibanja osvoji veliko znanj in spretnosti, smo
pripravili 10 gibalnih postaj. Malo pred pričetkom samega
srečanja se je pooblačilo in zopet smo upali, da bo vreme
vzdržalo. Vendar, glej ga zlomka, pričelo je deževati! Glede
na to, da je prišlo veliko staršev z otroki, smo se odločili
srečanje vseeno izpeljati.
Tako so se otroci v pelerinah in pod dežniki udeležili krosa,
poskokov v žaklju, metanja obročev na palice, gibalnega
poligona z naravnimi materiali, hoje po vrvi, vlečenja vrvi,
igranja nogometa, igre s padalom, vožnje v samokolnici,
spuščanja po toboganu ... Gibalne dejavnosti so potekale na
igrišču vrtca in nogometnem igrišču. Zahvaljujemo se tudi
našim nogometašem, ki so nam to popoldne prepustili igrišče in prilagodili urnik treninga.

Med dejavnostmi so nas rahle dežne kapljice sproti ohlajale.
Otroci so neizmerno uživali, njihove oči so se iskrile, saj je
bila to, da smo kljub dežju bili na prostem, za vse nas zelo
zanimiva izkušnja. Zopet smo dokazali, da za nas dež ni ovira, ampak veselje, in da nismo iz sladkorja. Po dobri uri smo
srečanje zaključili z nasmehi na obrazih ter z izkušnjo več
odhiteli po suha oblačila.
Še enkrat smo dokazali, da ni neprimernega vremena, lahko
je samo neprimerno oblačilo ali obutev, za to pa v sodelovanju s starši znamo vedno dobro poskrbeti.
Vsem staršem se zahvaljujemo za sodelovanje, v prihajajočih
poletnih mesecih pa vam želimo čim več zanimivih, razigranih aktivnosti, ki bodo v veselje vam in otrokom.
Koordinatorici Irena in Barbika

Z GOZDARJEM V GOZD
V četrtek, 31. 5. 2018, je gozd postal učilnica, gozdar Janez
Černec pa naš novi učitelj. Z gozdarjem smo v gozdu preživeli zanimivo učno uro. Gospodu Janezu se za zanimivo vodenje in veliko novega znanja zahvaljujemo. Več o dogodku so
zapisali tretješolci sami.

Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo najprej pojedli malico. Po
koncu malice smo se obuli, oblekli in se odpravili pred šolo.
Tam smo se zaščitili pred klopi. Ko smo bili zaščiteni, smo se
odpravili na Gorico, kjer nam je gozdar povedal veliko zanimivih stvari. Odpravili smo se tudi na ogled gozda. Videli smo
veliko različnih dreves. Po ogledu gozda smo se odpravili v
razred, kjer smo nadaljevali s poukom.
Zapomnila sem si, kako lahko prešteješ, koliko je drevo staro
in kako se drevo zaščiti pred nevarnostmi.
Ema Krajnc, 3. a
Šli smo v gozd. Tam smo videli dlake divje svinje. Jedel sem
smolo. Dobil sem 5. Ugotovil sem, da ni pametno uvažati rastlin in živali. Zdaj poznam razlike med smreko in jelko. Videl
sem jajčka in hrošča. Bilo je fajn.
Jan Kropec, 3. a
V četrtek, 31. 5. 2018, smo šli z gozdarjem v gozd. Med potjo smo se ustavili in pogovarjali o drevesih. Gozdar nam je
razlagal o različnih drevesih in boleznih. Ustavili smo se pri
hrastu. Gozdar nam je razložil, kako vedo, koliko je staro
drevo, ne da bi ga posekali. Nato smo šli k bukvi in smo si
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ogledali njen plod. Potem smo šli h kostanju in smo se pogovarjali o njem. Pri smreki in jelki smo se pogovarjali o njiju in
ju primerjali. Razlike med smreko in jelko so: pri smreki storž
visi, pri jelki je navzgor, razlikujeta se po iglicah, storž pri jelki
na drevesu razpade. Potem smo prišli do gozdne kopalnice,
kjer se divje svinje kopajo, in videli smo, na katerem drevesu
se praskajo.

V četrtek, 31. 5. 2018, smo bili z gozdarjem v gozdu. Gozdar nam je razkazal gozd in nam povedal različne stvari o
drevesih. Povedal nam je, da je najstarejšo drevo na svetu
staro 8.000 let. Šli smo po celem gozdu in si ogledovali drevesa in rastline. Pokazal nam je smreke, jelke, bukve,
hraste in še veliko drugih. Naučil sem se, da so drevesa zanimiva in da so drevesa največje tovarne kisika.

Marcel Semprimožnik, 3. a

Miha Turk, 3. a

Zjutraj sem se zbudil in odšel v šolo. Odšli smo na Gorico in
videli smo gozdarja. Pogovarjali smo se o rastlinah. Potem
smo odšli v gozd. Videl sem veliko dreves in rastlin. Naučil
sem se, kako lahko izveš, koliko je staro drevo. Ogledali smo
si veliko dreves, na primer: jelko, hrast, smreko … Potem
smo hodili po gozdu in prišli na travnik. Na listih bukve so
bile ličinke. Nato smo odšli nazaj v šolo.

V četrtek smo šli z gozdarjem v gozd. Nekaj časa smo se
pogovarjali o drevesih. Ustavili smo se pri hrastu. Tam so
rastli mali hrasti. Potem smo šli do bukve. Pri smreki nam
je gospod gozdar pokazal razliko med smreko in jelko. Nato
smo šli do gozdne kopalnice. Bilo mi je všeč.
Petja Toman, 3. a

Zelo sem užival. Gozdar nam je povedal razlike med jelko in
smreko.
Max Radulj, 3. a

PODELITEV BRALNE ZNAČKE NA OŠ VRANSKO-TABOR
V torek, 29. maja 2018, smo imeli na naši šoli več posebnih obiskov. Poleg učencev francoske šole Ecole primaire
d'Oust-Marest in knjižničarskega krožka OŠ Prebold z mentorico Marjeto Strožič sta nas obiskala tudi belgijski pisatelj
Stefan Boonen in ilustrator Melvin.
Vsi skupaj so prisostvovali podelitvi bralne značke. Prireditev
je potekala za učence, ki so vse leto brali in tudi opravili bralno značko.
Da bi vsi naši gostje kar najbolje razumeli celotno prireditev,
je potekala v treh jezikih: slovenskem, angleškem in francoskem.
Na prireditvi so učenci upodobili kratke prizore iz knjige Pozor, huda babica, ki jo je napisal Stefan Boonen in ilustriral
Melvin. Predstavili so se učenci izbirnega predmeta francoščina pod mentorstvom Deje Žunko, učenci 3. a-razreda
pod mentorstvom Polone Vodičar ter učenci interesne de-

javnosti english theatre pod mentorstvom Maje Laznik.
Prireditev so s plesom pod mentorstvom Manje Majcen popestrili učenci 4. c-razreda ter učenci interesne dejavnosti
ples pod mentorstvom Mateje Jeler.
Nastopala pa sta tudi otroški pevski zbor pod mentorstvom
Danijele Jeršič in starejši otroški pevski zbor pod mentorstvom Vanje Govek.
Na prireditvi so dobili posebna spominska priznanja učenci
9. razreda, ki so vseh devet let pridno brali za bralno značko.
To so: Ažbe Cekin, Tjaša Pečovnik, Ana Pečovnik, Vid Radulj,
Filip Pikš, Tina Zupančič, Tanjuša Lukman in Ema Govednik
Lesjak.
Prireditev je bila zanimiva, saj so učenci spoznali kar dva tuja
literarna ustvarjalca, s katerima je kratek intervju opravil Tillen Lešnik Pikl.
Katja Brezovnik
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URA KULTURNE VSEBINE NA OŠ VRANSKO-TABOR
Učenci, ki bralne značke letos niso opravili, so imeli v torek,
29. maja 2018, uro kulturne vsebine. S to uro smo želeli spodbuditi učence, da v prihodnje bolj berejo in tudi opravijo bralno značko.
Letos smo to uro branja posvetili branju o kulturni dediščini,
saj je leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine. Učenci so
spoznali Vaško situlo skozi strip iz knjige Žige X. Gombača
Zgodovina Slovenije skozi strip ter se o njem tudi pogovorili.
Ugotovili so, da so prizori na Vaški situli nekakšen predhodnik današnjega stripa.
Po branju in pogovoru so učenci sami izdelali podoben strip
na temo nastanka Vranskega in Tabora.
Katja Brezovnik

TURIZEM V VRTCU VRANSKO
V vrtcu se ves čas trudimo otrokom ponujati pestre in zanimive dejavnosti. V tem šolskem letu smo jih popestrili tudi
tako, da smo se vključili v projekt Turizem v vrtcu. Otroci so
raziskovali reke, potoke, zgradbe in okolico Vranskega. Ob
vsaki odkriti turistični zanimivosti so imeli različne dejavnosti: matematične, slikanje, fotografiranje, raziskovanje, ples
in še in še. Ob zaključku projekta smo se povezali s krajevnima društvoma (folklora in literarno društvo) ter v tednu ljubiteljske kulture pripravili prireditev za občane. Na prireditvi
smo se predstavili z ljudskim izročilom, ustvarjalnim gibom
ter razstavo.
Vzgojiteljice Vrtca Vransko

ČAROVNICA LENČKA S KOLESOM PO IGRIŠČU
"Kako čarobno je bilo živeti v starih časih, časih čudežev in
čarovnic, svet je bil začaran … in otroci, otroci so bili očarani!
In veste kaj! Če so kdaj zboleli, so prišli k meni, čarovnici Lenčki,
in dala sem jim zdravilnih zelišč, pa so čudežno ozdraveli. Pa
vi, otroci tega sveta, verjamete v čarovnice in čarovnijo, mojo
čarovnijo?" Tako nas je nagovorila mala zeliščarka Lenčka,
zaupala nam je skrivnosti zdravilnih zelišč in nas popeljala v
svet čudes.
Igrica, ki smo jo strokovne delavke vrtca odigrale otrokom,
je bila uvod v 8. obogatitveni dan, kjer kot običajno združimo
moči in popestrimo dan tako otrokom kot tudi nam. Otroci
so prehajali od gibalnih spretnosti (poligon, vožnje s poganjalci) do okušanja (prepoznavanja zelišč in začimb). Pripravljali so si namaze iz zelišč iz vrta, slikali Lenčkine zdravilne zeli
z zobnimi ščetkami, šivali zeliščne žakeljčke, se igrali z vodo,
prali in obešali perilo. Preizkusili so se v karaokah, spoznali pesem po NTC-programu, žagali in mizarili »Pri Gvidu« in
se seznanili s prvo pomočjo. Poskrbeli smo za povezanost
vrtca, otrok, razvijali občutek za sodelovanje, družabnost in
ugodje. Kotički na igrišču imajo svojo prednost enostavnega

prehajanja otrok, kjer lahko otroci aktivno raziskujejo in si
pridobivajo izkušnje z vsemi svojimi čutili.
Dramska in obogatitvena dejavnost vrtca Vransko
(Maja, Nuša, Laura)
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Iz življenja društev
BLAGOSLOV OBNOVLJENEGA BISTANOVEGA HLEVA
V nedeljo, 20. maja 2018, smo se sodelavci Karitasa udeležili blagoslova obnovljenega Bistanovega hleva. Blagoslov je
opravil naš domači župnik Jože Turinek. Bistanovi so nas
povabili v zahvalo za obsežno in uspešno izvedeno akcijo
zbiranja finančne in materialne pomoči, ki je potekala v organizaciji Župnijske Karitas Vransko. Po blagoslovu so nas
Bistanovi pogostili s kosilom. V prijetnem vzdušju in pogovoru je čas hitro minil. Bistanovi so izredno hvaležni za vso
pomoč, ki so jo prejeli. Veseli smo, da je solidarnost še vedno
živa med nami in da smo zopet dokazali, da znamo na Vranskem ob nesreči stopiti skupaj.
Anica Jagodič

AKTIVNA POMLAD GASILCEV PGD VRANSKO
Operativci, članice, veterani, mladinci – vsi v akciji!
Z izjemo marčevskega posredovanja pri reševanju živali izpod porušenega hleva v Zahomcah, pri čemer je sodelovalo sedem gasilcev iz našega društva, je bila pomlad z vidika intervencij precej mirna. Zato so člani ta čas izkoristili za
pridobivanje novega in utrjevanje že pridobljenega znanja.
Dva člana sta opravila tečaj »Strojnik« in »Tečaj za varno delo
z motorno žago«. Poleg tega smo bogatejši za šest članov
ekipe »Prvi posredovalci«, usposobljenih za nudenje nujne
medicinske pomoči.
Poveljnik PGD je v tem času organiziral tri operativne vaje.
Prva je bila usmerjena v praktično uporabo izolirnih dihalnih aparatov in čiščenje ter vzdrževanje osebne zaščitne
opreme. Na drugi so operativni člani utrdili veščine ravnanja z zajemalnimi nosili, uporabo vozičkov za premik vozil,
preizkus ročnikov in pralnih šob in gašenje s peno. Na tretji
vaji so se posvetili varni uporabi stikalne lestve, defibrilatorja, temeljnih postopkov oživljanja in pregledu ter delu z
opremo (agregati, razsvetljava, izpihovalec, črpalke …). Cilj
rednih operativnih vaj je pravilna in varna uporaba orodja in
opreme ter sodelovanje članov v ključnih trenutkih.

Poleg rednih aktivnosti (opravljanja redarske službe na
prireditvah v občini Vransko ipd.) smo se udeležili tudi Florjanove maše, velikonočne procesije, proslave ob dnevu
civilne zaščite, slavnostne akademije Občine Vransko, kongresa GZS na Ptuju, dogodka za mlade Veter v laseh – s
športom proti zasvojenosti in na skupno življenjsko pot pospremili naša člana.
Ker biti prostovoljni gasilec ne pomeni le odgovornosti in
dela, temveč tudi skrb za soobčane, vabimo v naše operativne vrste vsakogar, ki čuti, da želi v smeri zaščite in
reševanja prispevati h kraju. Vsekakor so dobrodošle tudi
nove članice, ki so pripravljene s svojo aktivnostjo podpreti
društvo, in mladina, ki želi aktivno preživeti svoj prosti čas.  

Aktivni pa so bili tudi mladinci, veterani in članice. Slednje
se intenzivno pripravljajo na tekmovanja, ki jih čakajo v prihajajočih mesecih. Veterani so se s staro ročno brizgalno, ki
so jo sami v celoti obnovili, udeležili Pokalnega tekmovanja s
starimi ročnimi in motornimi brizgalnami SŠ regije in zasedli
1. mesto. Prav tako so se tri ekipe mladincev udeležile Tekmovanja iz orientacije GZ Žalec in osvojile 8., 9. in 13. mesto.

NA KMETIJI JE LEPO, IJA, IJA, OOOO!
Otroci zaključujejo pouk in vsi že komaj čakajo počitnice. Tudi
v Konjeniškem društvu Jerinov hlev se pripravljamo nanje in
komaj čakamo, kakšne dogodivščine se bodo pripetile letos.

samoroga, pujska, zajčka, pande in drugih živali, ki so si jih
otroci izbrali, in pobarvali majčko, v kateri smo se zadnji dan
slikali.

Lansko leto je bilo polno razburljivih dogodivščin. Bloom in
Ajda sta otroke zabavali med zimskimi počitnicami. Poleti pa
smo vsi skupaj pripravili kar štiri termine Konjičkovih počitnic. Manjkalo ni zabavnih iger, jahanja, sprehodov v naravi,
vsak dan smo izdelalil kakšno umetnino. Pobarvali in okrasili smo podkev sreče, iz papirja izdelali košarico za bonbone
in sadje, naredili snežno kroglo, lonček za svinčnike v obliki

Še nekaj vtisov otrok:
Dobr' je b'lo jahanje, delavnice, hrana, animatorji in ostalo. Ful
dbest je blo! (Johnatan)
Super je jahanje in delavnice, tudi igre so super. Hrana, Zala,
Amalia, Tadej in Jerca so sploh super :-) (Aurora)
Všeč mi je bilo, ko smo delali podkve in kozarček z bleščicami.

Iz življenja društev
odlična, vse pohvale kuharici.
Imamo zelo dobre animatorje. Hvala, ker nam pripravijo
tako dobre Konjičkove. Komaj
čakam, da drugo leto spet
pridem. (Patricija)

Najbolj so mi bile všeč vodne igre in travniki, po katerih sem lahko lovila metulje. (Karla)
Všeč mi je bilo to, da smo krasili konje. Moj najljubši konj je Ajda. Všeč mi je bilo to, da smo
jedli šmorn in plavali v bazenu in kurili ogenj, da smo pekli hrenovke. Moj najljubši animator
je Jerca. (Sofia)
Že več let hodim na Konjičkove, ker rad jaham in izdelujem ter se potegujem za nagrade. Tu
so mi najbolj všeč velike igre, izmed njih mi je najbolj všeč štafeta, vodne igre in okraševanje
konj. Všeč mi je vse, kar imamo za jesti. Najboljši animator je Tadej, ker se rad pogovarja in se
zna fajn igrati pa zmeraj poišče kako dobro igro. Najljubši konj mi je Bloom. (Elija)
Bilo mi je všeč jahanje in delavnice. Na delavnicah smo barvali, risali in lepili. Jahala sem sama
in poskusila kas na lonži. Hrana je bila odlična, najboljše so mi bile hrenovke, ki smo jih sami
spekli. Na delavnicah pa mi je bilo najbolj všeč risanje in pisanje na nove majčke. (Maša)
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo izdelovali izdelke in ko smo jahali konje ter se igrali. Všeč mi je
bilo tudi, ko smo poslušali glasbo in sestavili ples. (Zala M.)
Zelo rada imam Konjičkove delavnice, ker se rada igram, jezdim in seveda, ker imamo zelo
zabavne igre in prekrasne delavnice, na katerih ustvarjamo same lepe stvari in se zraven
zelo zabavamo. Všeč mi je bilo, ko smo jahali in poskusili gimnastiko na konju. Hrana je bila

Pestro pa ni samo poleti. Na
Noč čarovnic smo postali
mali strahci. Jahali smo, se
učili o anatomiji konj in na
Canna narisali, kje se nahaja
kakšna kost. Manjkale niso
niti likovne ustvarjalnice in
dobra hrana. Letošnjo zimo
pa smo tudi že bili pridni, saj
smo praznovali Julijin rojstni
dan. Ajdo smo vpregli v sanke
in se vozili po maneži, z lopatkami in vrečami švigali po hribu in se kepali.
Vsake počitnice se nekaj dogaja in letos ne bo nič drugače.
Bloom je že opomnila Skyja,
Ajdo, Canna in Duchaill, da je
čas, da se pričnejo pripravljati
na razburljive počitnice z otroki. Se vidimo!
Ekipa Konjeniškega društva
Jerinov hlev

80. OBLETNICA NK VRANSKO
V Nogometnem klubu Vransko smo 9.
junija 2018 organizirali 80. obletnico
delovanja. Na igrišču Videm Vransko so
se skozi ves dan dogajale različne aktivnosti. Začeli smo s tekmo U9. V goste je
prišla ekipa iz Šmartnega ob Paki. Najmlajši so pokazali ogromno želje in z
zelo borbeno igro navduševali zbrane
gledalce. Sledila je tekma selekcije U11,
proti ekipi iz Žalca. Tekma je bila zelo
odprta, tako da so gledalci lahko videli
veliko število zadetkov. Pri selekciji U15
pa smo na naš dogodek povabili ekipi
Ljubljana Hermes ter NK Radeče. Na
vseh tekmah smo lahko videli zelo veliko število lepih akcij, najpomembneje pa je, da so vse tekme minile v duhu
"fair playa".
Med tekmami smo organizirali tudi različne igre, na katerih so se otroci lahko
zabavali skozi ves dan. Igralci iz vsake
ekipe pa so se med seboj pomerili v
udarjanju žoge. Z radarjem smo merili

moč udarca ter najboljše nagradili z novo nogometno žogo. Organizirali pa smo
tudi srečolov, na katerem so bile glavne nagrade štiri originalne žoge.
Za konec smo organizirali še srečanje stari : mladi, med bivšimi aktivnimi igralci
Nogometnega kluba Vransko. Tekma je bila zanimiva, gledalci so lahko videli pet
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zadetkov in obilo lepih potez. Vsi igralci so dobili spominske
majice, nekaj pa smo jih razdelili tudi med gledalce.
Iz Nogometne zveze Celje smo prejeli tudi plaketo za 80 let
delovanja. Podelil jo je Aleksander Janžovnik, predstavnik
MNZ Celje. Vsi na Vranskem smo lahko ponosni, da se v
našem kraju nogomet igra že tako zavidljivo obdobje. Oblet-

nica je minila v duhu sedanjih in nekdanjih generacij, ki so in
še bodo del bogate zgodovine nogometa na Vranskem. Na
prizorišču dogajanja smo s hrano počastili povabljene ekipe
ter tudi vse gledalce, ki so bili z nami na ta prečudovit dan.
Veseli nas, da so najbolj uživali naši otroci, ki so naše največje bogastvo in hkrati razlog, da bo nogomet na Vranskem
večno živ.

BEACHVOLLEY LIGA MOLOJADO (MOTNIK – LOČICA – JAKOV DOL)
V maju in juniju je potekala že četrta izvedba moške beachvolley lige MOLOJADO. Lige, ki smo si jo zamislili in jo skupaj
uspešno izvajamo ŠD Motnik, ŠRD Ločica in ŠD Papagaji.
Prvič pa smo poizkusili tudi z organizacijo (z)mešane lige
MOLOJADO ...

V ligi nastopa devet moških parov, med katerimi prevladujejo igralci iz omenjenih treh društev, poleg tega pa v ligi
nastopajo še ekipe iz Domžal, Celja in Braslovč. Ker želimo,
da se v našem domačem okolju kar največ dogaja, je tekmovalni sistem tak, da se trije krogi lige odigrajo v Motniku,
trije na Ločici in trije v Jakov dolu. Zaključni turnir lige pa je
letos ponovno gostil Motnik. Zmagovalci MOLOJADO 2018
so postali:
• Boštjan Kapus, Klemen Hrastovec
• Davor Zupančič, Aljaž Juvančič, Luka Svetelj
• Peter Pečovnik, Mitja Ribič
Ker nam je druženje tako pomembno in prijetno, smo se letos odločili, da poskusimo organizirati tudi mešano ligo, t.
i. (z)mešana MOLOJADO. Odziv je bil neverjeten, saj se je
za ligo nemudoma prijavilo 16 ekip (mešanih parov), tako
da smo štiri petke zapored odigrali štiri napete in zanimive
turnirje. Istočasno smo igrali na dveh igriščih, večer pa popestrili s skupnim druženjem in dobrotami z žara. Zmagovalni pari (z)mešane MOLOJADO 2018 so postali:
• Tadeja Pečnik, Boštjan Kapus
• Nives Horvat, Peter Pečovnik
• Nejka Planinc, Davor Zupančič

Iz življenja društev / Iz življenja župnije
VELIKI RISNJAK – HRVAŠKA
V soboto, 2. junija, se nas je 46 planincev ob 5. uri odpeljalo z avtobusom v smeri Kočevja do Delnic, kjer smo zavili proti Crnemu
Lugu in pot nadaljevali do Narodnega parka Risnjak. Ko se je
vožnja z avtobusom končala, smo si pripravili okusen zajtrk in
kavico (iz prtljažnika), kar je na naših izletih v tujino postalo že
kar stalnica. Po zajtrku smo se razdelili v dve skupini.
Večja skupina 40 planincev si je oprtala nahrbtnike in se odpravila proti vrhu Velikega Risnjaka. Pot je bila lepa, najprej po cesti, kasneje po gozdni stezi in proti vrhu po skalnatem (deloma
zahtevnem) terenu. Po dobrih dveh urah in pol smo prispeli do
planinskega doma na Risnjaku, ki leži malo pod vrhom. Po krajšem počitku se je večina udeležencev povzpela še na vrh, kjer
smo občudovali lep razgled na Učko, Snežnik, most na Krk …
Vrh sta osvojila tudi oba šoferja avtobusa, sicer strastna planinca.
Po vrnitvi h koči smo pot nadaljevali proti cilju – k restavraciji ob
vhodu v Narodni park Risnjak v Bijeli Vodici, kjer smo imeli kosilo.

Tu nas je čakala skupina šestih udeležencev, ki se je odločila za
dve uri dolg sprehod po učni poti Leska. Nato so do našega prihoda uživali v prelepi naravi bližnje okolice.
Za malo skrbi in veliko smeha je poskrbela manjša skupina, ki si
je poleg vrha želela ogledati še učno pot. Nenačrtovano, saj so
čisto na koncu zgrešili cilj in pot nadaljevali po učni poti. Malce
jezni so z enourno zamudo le prišli na kosilo.
Po kosilu smo se peljali do Bakarskega zaliva, kjer smo se sprehodili skozi mestece in si odpočili ob hladni pijači, sladoledu in
pogledu na morje. Nekateri so si v morju celo osvežili utrujene
noge.
Domov smo se vračali mimo Reke in Ilirske Bistrice. Prispeli smo
v zelo poznih večernih oz. zgodnjih nočnih urah, ob 23.30.
Čudovit izlet, ki se ga bomo z veseljem spominjali še dolgo.

ROMANJE NA BREZJE
Župnijska Karitas Vransko je tudi letos organizirala romanje
k Mariji Pomagaj na Brezje. V prijetnem, svežem jutru smo
se v soboto, 26. 5. 2018, odpravili na pot. Ko smo prispeli
na Brezje, smo sodelavci Karitasa romarje pogostili s kavo
in pecivom. Sveta maša je bila posebno doživetje, saj je ravno na ta dan imel zahvalno mašo pater Viktor za svoj 50.
mašniški jubilej. Polni lepih vtisov smo se odpravili na kosilo,
po obilnem kosilu pa nazaj proti domu. Zahvalili smo se g.
Iveku, za varno vožnjo, z željo, da drugo leto zopet poromamo k Mariji Pomagaj.
Anica Jagodič

Bojan Mavrič
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ZAKONCI JUBILANTI
Na lepo sončno nedeljo so se zbrali zakonci jubilanti v farni
cerkvi na Vranskem k maši, da so se zahvalili Bogu. Mašo
je daroval gospod župnik Jože, ki je zakonce sprejel pred
cerkvijo in so skupaj odšli v cerkev ob zvokih poročne
koračnice. Letos smo medse povabili zakonski par Marinko
in Aleša Čerina, ki sta spregovorila o lepoti zakonskega življenja in poudarila, da se je za to potrebno marsikdaj zelo

potruditi. Zakonce sta nagovorila, da začnejo gojiti POP
kulturo, to pomeni vsakodnevni Pogled, Objem in Poljub.
Formula, kako še izboljšati odnose med zakoncema, pa je
30-sekundni poljub, 3-minutna molitev in 30-minutni pogovor med zakoncema. Letos so bili med jubilanti tudi trije
pari, ki so praznovali 50 let skupnega življenja.
Rafko Novak

RAZNOLIKOST OKUSOV MEDU V »MEDENEM KOTLIČKU«
za ali brusnic in namažemo po mesu pred koncem pečenja.
Pri hladnih začetnih jedeh med dodajamo k raznim sirom,
ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, hladnim pečenkam
in dodajamo v prelive za razne solate. Lahko popestri okus
raznim hladnim in toplim juham ter omakam. Razne jedi
iz riža, testenin, stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko tudi
mesa, dobijo sladko kisli priokus eksotičnih kuhinj. Med je
lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrst jedi
iz raznega testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri vlaganju sadja in zelenjave. Odlično tekne k svežemu sadju.

Da se med ne uporablja le kot sladilo, najbrž ni potrebno
posebej navajati. Kako pestra je uporaba medu v kulinariki nam kaže bogata dediščina jedi z medom (kaše, pečena
jabolka, potice, razni štruklji, sladice iz medenega testa…).
Med lahko uporabimo kot dodatek marinadam za razne
vrste mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini,
domači in divji perutnini, drobnici, pri svežih in prekajenih
ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena
ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da zmešamo olje in
med, temu dodamo še manjšo količino želeja rdečega ribe-

Izbrati pravi okus medu je bil izziv za kuharske ekipe, ki so
se pomerile v kuhanju medenega kotlička na praznovanju
prvega svetovnega dne čebel, ki je potekalo 20. maja na
Breznici. Umetnost vsake kuharske ekipe je stopiti iz okvirjev in poiskati najprimernejši okus medu za svoj medeni
kotliček. Pri izbiri medu je pomembno, da izberemo kakovosten med. V Sloveniji imamo tako kar tri sheme kakovosti
zaščitene na evropskem nivoju: Slovenski med z zaščiteno
geografsko označbo, Kočevski gozdni med z geografskim
poreklom in Kraški med z geografskim poreklom.
V kuhanju medenega kotlička so se pomerile tri ekipe: Ekipa ČZ Spodnje Savinjske doline je pripravila izvrsten medeni golaž, ekipa iz ČD Vitomarci je komisijo skušala prepričati

Ne spreglejte
s piščančjo obaro z medenimi žličniki, nekoliko bolj skrivnostna pa je bila jed gorenjskih čebelarjev Coolinarikov, ki
so jo poimenovali »Vou«. Komisijo so sestavljali članici Marija Trček iz društva podeželskih žena, Anka Peljhan, vodja projekta »Kuhnapato« in priznani Chef Uroš Štefelin iz
Vile Podvin kot predsednik komisije. Komisija je ocenjevala
okus, izgled in serviranje jedi, čistočo, organiziranost dela
in usklajenost ekipe ter na koncu predstavitev jedi in animacijo.

pričali Gorenjci z jedjo »Vou«, ki so tako že tretjič zmagali v
kuhanju medenega kotlička in osvojili oz. zadržali prehodni
pokal kot najboljša ekipa. Ime jedi VOU izhaja iz narečne
besede (gorenjsko) vol; danes beseda izraža začudenje.
Izredno zahteven krožnik je sestavljalo : meso v omaki,
opečena zelenjava in vodni žličniki – vlivanci (spatzli). V jedeh je dodan Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo z namenom: pri kolerabi zaradi skladnosti okusov, pri
orehovih vlivancih dokazuje, da je to lahko hitra samostojna jed, mesu v notranjosti doda okus, površinsko z opekanjem razvije na žaru želene arome- meso ni sladko kljub kar
veliki količini dodanih sladkorjev.
Pestrost okusov medu iz shem kakovosti se je odražala
tudi v jedeh, ki so jih pripravili osnovnošolci, ki sodelujejo v
projektu Kuhna pa to.
Vabimo vas, da raziščete raznolikost Slovenskega medu z
zaščiteno geografsko označbo, Kraškega medu in Kočevskega gozdnega medu z zaščiteno označbo porekla in ustvarite jed po svojem okusu! Številne recepte z medom najdete na spletni strani www.okusi-med.si .
Tanja Magdič,
Vodja projekta

Vse tri ekipe so presenetile celo kritičnega Chefa Uroša,
ki je z navdušenjem okušal vse pripravljene jedi in ugotovil, da bi vsako od teh jedi brez težav postregli v najboljših
restavracijah. Vseeno pa so ga od vseh ekip najbolj pre-

ORATORIJ 2018 – LE ENO JE POTREBNO
Župnija Vransko - Oratorij 2018, 23.– 28. julij

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico oddate v župnišču do nedelje, 8. julija.
S pravočasno prijavo nam boste pomagali pri pripravi zadostne količine
materialov za delavnice. Skupaj z izpolnjeno prijavnico naj otroci oddajo tudi
priporočeni dar, ki znaša na otroka: prvi otrok 25 evrov, drugi … 20 evrov +
6 evrov za romanje na otroka. Letos želimo en dan nameniti romanju. O vsem
boste starši podrobneje obveščeni prvi dan oratorija.
Na misijon ga je poslal Gospod,
tam čez ocean mu je pokazal pot.
Pripravljen zapustiti
je bil svoj rodni kraj,
oznanjat Indijancem je šel tvoj raj.
Le eno je potrebno, da ljubili bi,
eno je potrebno, Baraga uči.
Eno je potrebno,
da Jezusa spoznam,
eno je potrebno, da se Mu predam.

Oratorij poteka od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.30 uro v prostorih OŠ
Vransko.
Zaključek oratorija s sveto mašo bo v soboto, 28. julija, ob 10. uri v župnijski
cerkvi.
Ta dan vas že sedaj naprošamo za sadje, pecivo in sokove, ki jih bomo na
skupnem druženju po sveti maši zaužili.
Kontakt:
Katja Pečovnik Hadžič, 031 227 694
Voditelj animatorjev:
Amadeja Juhart 041 945 960

Prijavnica na: https://www.mojaobcina.si/vransko/novice/verske/oratorij-2018---le-eno-je-potrebno.html
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DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV JAVNIH PRIREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
V toplejših in daljših dnevih na Upravni
enoti Žalec beležimo povečano
število prošenj za dovolitev izvedbe
javnih prireditev. Zagotavljanje
varnosti na tovrstnih dogodkih je
zagotovo zelo pomembno, zato
želimo organizatorje prireditev
opozoriti na zakonske obveznosti,
določene v Zakonu o javnih zbiranjih
ter Zakonu o zasebnem varovanju.
Priporočamo, da se organizatorji
že pri načrtovanju prireditve (pri
upravni enoti ali policijski postaji,
glede na vrsto prireditve oz. shoda)
predhodno informirate o svojih
obveznostih, potrebnih dovoljenjih in
soglasjih.
Organizatorje bi radi opomnili, da
prošnjo za izdajo dovoljenja podate
pravočasno pri upravni enoti, na
območju katere se priredi shod
oziroma prireditev; prošnjo za
prireditev na cesti, ki poteka na cesti
z območja dveh ali več upravnih enot,
pa pri upravni enoti, na območju
katere se bo prireditev začela. Prošnjo
za izdajo dovoljenja za prireditev
je potrebno vložiti najmanj 10 dni
pred dnevom prireditve (oziroma 7
dni pred shodom), za tekmovalne
športne prireditve v kolesarstvu ter
avto-moto športu na cesti in druge
prireditve na cesti, ki potekajo na
območju dveh ali več upravnih enot,
pa najmanj 30 dni pred dnevom
prireditve.
V kolikor gre za prireditve oz. javne
shode, za katere je potrebna le
prijava na policijski postaji, morate
organizatorji podati prijavo (v dveh
izvodih) na predpisanem obrazcu na
policijski postaji, na območju katere
se organizira javni shod oziroma javna
prireditev. Prireditev je potrebno
prijaviti najmanj 5 dni pred dnevom
dogodka (shod pa najmanj 3 dni prej).
Pri vsaki prireditvi imate ključno
vlogo in odgovornost organizatorji

prireditve, ki morate prireditev
organizirati tako, da bo poskrbljeno
za red, da ne bosta ogrožena življenje
in zdravje udeležencev ali drugih
oseb oziroma premoženje, da ne bo
ogrožen javni promet in da ne bo
nedopustno obremenjeno okolje.
Organizatorji
prireditev
lahko
zagotavljate red samo z reditelji ali
z reditelji in varnostniki, pri čemer
delo rediteljev oziroma rediteljev in
varnostnikov organizira in vodi oseba
– vodja rediteljev (v sodelovanju z
vodjo varnostnikov), ki jo določite vi.
Lahko pa na prireditvi zagotavljate
red samo z varnostniki, pri čemer
njihovo delo organizira in vodi
oseba, določena s strani subjekta,
ki opravlja dejavnost varovanja
javnih zbiranj (varnostna služba) in
s katero ste kot organizator sklenili
pogodbo o zagotavljanju reda na
prireditvi. Subjekt, ki ima licenco za
varovanje javnih prireditev, lahko red
na prireditvi zagotavlja izključno z
usposobljenimi varnostniki, ne pa tudi
z reditelji, saj bi s tem kršil določbe
Zakona o zasebnem varovanju.
V primeru, da ste se kot organizator
prireditve za zagotavljanje reda
odločili za sodelovanje z varnostno
službo, svetujemo, da vodja prireditve
pred oziroma na sami prireditvi
preveri, ali je subjekt, s katerim ste
sklenili pogodbo o zagotavljanju
reda na prireditvi, dejansko zagotovil
ustrezno (dogovorjeno) število
varnostnikov, ali so le-ti razporejeni
v skladu z izdanim dovoljenjem in ali
imajo oblečene telovnike, na katerih
je napis »Varovanje«.
Inšpektorat RS za notranje zadeve,
ki izvaja nadzor nad Zakonom o
zasebnem varovanju na javnih
prireditvah in je prekrškovni organ,
ugotavlja, da se organizatorji javnih
prireditev pogosto ne zavedajo svojih
odgovornosti glede zagotavljanja

reda na prireditvi oziroma dolžnosti,
da na sami prireditvi dejansko
zagotovijo vzdrževanje reda v
skladu z izdanim dovoljenjem za
izvedbo javne prireditve. Tudi na
Upravni enoti Žalec v sodelovanju s
Policijsko postajo Žalec pri nadzorih
na prireditvah ugotavljamo, da vodja
rediteljev in reditelji večkrat niso
seznanjeni s svojimi nalogami, da
reditelji niso na mestih postavitve
ali pa jih ni v takšnem številu, kot je
to določeno v varnostnem načrtu
(obvezna priloga vlogi).
Dejstvo je, da je za delo rediteljev
odgovoren organizator, četudi
bi reditelje (kar je v nasprotju z
Zakonom o zasebnem varovanju)
zagotovila varnostna služba. Za
prekršek, ki ga bo storila oseba,
ki je na prireditvi opravljala delo
reditelja (npr. prekoračila pristojnosti
reditelja ali ni izpolnjevala pogojev
za reditelja, določene z Zakonom o
javnih zbiranjih), bosta kaznovana
organizator in vodja prireditve,
čeprav organizator te osebe ni
določil, da opravlja delo reditelja.
Vse, ki vas zanimajo aktualne
prireditve na območju Slovenije,
vabimo, da si ogledate prijavljene
javne prireditve in javne shode na
spletnih straneh e-Uprava »Prireditve
in shodi«.
Za dodatne informacije smo vam na
voljo na Krajevnem uradu Vransko
na telefonski številki 03 703 28 20, ki
je odprt vsak torek od 8.00 do 12.00
in od 12.30 do 15.00 ure. Lahko pa
nas pokličete tudi na sedež Upravne
enote Žalec na številko 03 713 51 20
ali nam pišete na e-naslov ue.zalec@
gov.si.
Simona Stanter, načelnica

POSLOVILI SO SE
Junija se je od nas poslovila:
Marija Skok, (1936-2018), Jeronim 13
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A življenje je kot mak: cvete,
ko sežeš ponj, se cvet ospe.
In je snežinka iznad reke:
vzblesti – in se stopi na veke.

ZAHVALA
ob izgubi ljubljene žene, mami, mame, sestre, tete in prijateljice

MARJANE GOROPEVŠEK iz Prekope
(5. 12. 1942-26. 3. 2018)

Iskreno in globoko se zahvaljujemo vsakemu posebej in vsem, ki ste ji izkazali to čast in ste ji prišli
izreč slovo ter jo pospremili na poslednjo pot v tistem deževnem dnevu.
Hvala vam za vse lepe besede, lepe misli ter tople čvrste stiske rok ter gospodu župniku za opravljen
obred pogreba.
Hvala vam vsem, ki ste darovali cvetje, sveče, za svete maše ter dar za obnovo cerkve.
Hvala vam vsem, ki ste bili z nami v mislih in ste še vedno.
Mami, ti pa stopaj po sledi mavrice … Naj ti bo duša sámo morje, oblečeno v nebo in kronano z
zvezdami. Samo pogled tja navzgor nas bo spomnil, da si z nami. Vedno.
Vsi njeni
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Društvo upokojencev Vransko
vabi

Društvo univerza za

člane na tradicionalni

tretje življenjsko obdobje Vransko

PIKNIK UPOKOJENCEV

organizira

v soboto, 28. 7. 2018, ob 11. uri
v gasilskem domu na Vranskem.

v soboto, 14. 7. 2018,
NABIRANJE ZELIŠČ
NA MENINI PLANINI S KATO LAŠTRO.

Zbor na avtobusni postaji na Vranskem ob 8. uri.
Prijave in informacije na tel. št.: 041 760 678.

Lepo vabljeni.
Vabljeni.

BODITE HITREJŠI OD STRELE

Bodite hitrejši od strele. Še pred nevihto in ob odhodu na
dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave.
V poletnih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo
nevihte z udari strel, ki lahko poškodujejo naprave, ki so
priključene na električno napetost. Da bi se v čim večji
meri izognili poškodbam komunikacijskih naprav, ob
nevihtah ali pred odhodom na dopust iz električnega in
komunikacijskega omrežja izklopite vse komunikacijske
naprave, kot so modem, računalnik, televizor … Na ta
način lahko sami preprečimo marsikatero okvaro naprave,
predvsem pa slabo voljo, če zaradi okvare ne bi mogli
spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno dostopati do
interneta ali uporabljati fiksne telefonije.
Uporabniki Telekoma Slovenije pa se lahko naročijo tudi
na SMS-obvestila o napovedanih nevihtah za območje
Slovenije. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo
NEVIHTA in svoje uporabniško ime za fiksne storitve
na številko 051 242 242 (primer sporočila SMS: NEVIHTA
novakj).

HVALA

Na volitvah je vsak glas
seveda enako vreden, a pri moji
izvolitvi za poslanca je bila
odločilna podpora na Vranskem,
kjer ste mi domačini namenili
nadpovprečno podporo. Za vašo
podporo in zaupanje sem vam
res iz srca hvaležen! Tisti, ki me
poznate, veste, da se bom v
slovenskem parlamentu za naše
kraje in ljudi, ki tukaj živimo,
srčno in pošteno boril.
Vaša podpora mi veliko pomeni,
hkrati pa se zavedam tudi
odgovornosti, ki mi je bila
zaupana. Iskrena hvala.
Aleksander Reberšek

Napovednik dogodkov - JULIJ in AVGUST 2018
PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

14. 7. 2018
8.00

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI PLANINI S
KATO LAŠTRO

zbor na Avtobusni postaji Vransko

DUTŽO Vransko
(041 760 678)

23.-28. 7. 2018
9.00-15.30

ORATORIJ 2018
»Le eno je potrebno«

OŠ Vransko-Tabor

Župnija Vransko
(031 227 694)

26. 7. 2018
7.00-10.00

KRVODAJALSKA AKCIJA

Kulturni dom Vransko

OZ RK ŽALEC, OO RK Vransko

28. 7. 2018
11.00

PIKNIK UPOKOJENCEV

Gasilski dom Vransko

Društvo upokojencev Vransko
(031 494 833)

4. 8. 2018
14.00

9. TRADICIONALNI MIRKOV MEMORIAL
Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki

Športni park Ločica

ŠRD Ločica pri Vranskem
(031 284 649)

11. 8. 2018
12.00

4. TURNIR MEŠANIH TROJK V
ODBOJKI NA MIVKI

igrišče na Limovcah

Klub mladih Limovce
(040 556 698)

11. 8. 2018
16.00

IX. TRADICIONALNO TEKMOVANJE
S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI
BRIZGALNAMI

pri Športni dvorani Vransko

PGD Vransko
(041 856 946)

18. 8. 2018
10.00

JAKOV DOL 2018
Turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki

igrišče Jakov dol

ŠD Papagaji
(041 893 303)

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

30. 6. 2018 od 13.00
1 .7. 2018 od 9.00

ZAJČEVI DNEVI

Zajčeva koča

Društvo žena in deklet OT
(031 762 324)
Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

14. 7. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16, Tabo

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

11. 8. 2018
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV,
DELOV IN OPREME

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

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)
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Vranski poletni večeri 2018
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 8. september 2018, ob 20.00
cerkev sv. Martina v Šmartnem/Podvrhu

IRENA KAVČIČ, flavta
ANJA GABERC, harfa
sobota, 15. september 2018, ob 20.00
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

GODALNI KVARTET DISONANCE

