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Naslednja številka izide 28. 9. 2018.

Prispevke zbiramo do 15. 9. 2018 preko platforme
MojaObcina.si.

PISMA BRALCEV

Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu  
z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke 
v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 
vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo 
v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se 
izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in 
opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko 
pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko 
preverimo njegovo identiteto.

UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na
www.zkts-vransko.si

UREDNIŠTVO

Strani Občinskega informatorja so omejene. Pisce prosimo  
za kratke in jedrnate članke.

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

Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega 
oglaševanja.

Hvala za razumevanje.
UREDNIŠTVO
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PISMO ZASKRBLJENEGA OBČANA
Lep pozdrav vsem občanom!

Med sprehajanjem v naravi sem opazil, da še vedno smetimo 
in močno onesnažujemo naravo, in to na območju, od koder 
pridobivamo pitno vodo. Desno sta dve fotografiji. Prva je 
nastala v Jeronimu proti Čreti, druga pa malo pod Lipo. 

Tebi, dragi onesnaževalec, sporočam, da če že imaš čas priti 
v dolino po škropiva, jih tja, ko so prazna, tudi odnesi. Vsa-
ko sredo in soboto v Čepljah brezplačno sprejemajo različne 
odpadke, tudi škropiva. Enako velja tudi za gnojnico. Zakaj 
mora teči v potokih po travnikih, blizu potokov in rek? In če ti 
je že zase vseeno, kakšno vodo piješ, pomisli vsaj na otroke. 

P. p.: Pa nimam nič proti kakršnim koli kmetom, ker sem tudi 
sam kmetovalec.

Vranšan

OBISK ŽUPANOV 
V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Po izvolitvi za poslanca DZ 
sem najprej obiskal vse župane 
Spodnje Savinjske doline, pri 
tem pa me ni zanimalo, iz ka-
tere politične stranke kdo pri-
haja. Namen mojega obiska 
pri županih je bil predvsem ta, 
da sem se seznanil z lokalnimi 
problemi in ponudil pomoč pri 
realizaciji posameznih projek-
tov preko državne ravni. 

Aleksander Reberšek

ALEKSANDER REBERŠEK SIMBOLIČNO 
PODPRL GASILSKA DRUŠTVA

Novoizvoljeni poslanec iz vrst NSi Aleksander Reberšek se 
je odločil, da bo na simboličen način podprl vseh 39 prosto-
voljnih gasilskih društev v Spodnji Savinjski dolini. Kot pravi, 
je tudi sam prostovoljni gasilec, zato dobro ve, s kakšnimi 
problemi se dandanes soočajo gasilska društva in gasilci. 
»Eno od načel, ki jim v življenju sledim, je pomoč sočloveku. 
Cenim in spoštujem ljudi, ki svoj čas in delo žrtvujejo za skupno 
dobro. Ker v življenju štejejo le dejanja, sem s plačano članari-
no simbolično podprl vseh 39 prostovoljnih gasilskih društev v 
Spodnji Savinjski dolini,« je zapisal na svoji facebook strani.

Brigita Gosak

V torek, 19. 6. 2018, s pričetkom ob 20. uri je v 
Kulturnem domu Vransko potekala 24. redna 
seja Občinskega sveta Občine Vransko v tem 
mandatu, na kateri je občinski svet: 

• pregledal sklepe in potrdil zapisnika  23. redne seje z dne 
17. 4. 2018 ter 3. izredne seje z dne 22. 5. 2018;

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnic Sonje 
Cencelj, Anice Jagodič in Ksenije Rovan Krivec ter občin-
skega svetnika Jožeta Matka; 

• se seznanil z letnimi poročili Glasbene šole »Risto Savin« 
Žalec in Osnovne šole  Vransko-Tabor;

• sprejel zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2017; 

• sprejel Odlok o turistični taksi v Občini Vransko;

• sprejel Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture 
– poligon varne vožnje Čeplje; 

• opravil prvo obravnavo predloga Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Vransko ter ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo 
na krajevno običajen način; 

• se seznanil z letnim poročilom Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d. o. o., za leto 2017; 

• sprejel dopolnitev Načrta razvojnih programov Občine 
Vransko 2018–2021 s projektom Obnova LC 490112 Pra-
preče-Lipa, II. faza; 

• sprejel sklep o spremembi ekonomske cene programa za 
drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko – od 1. 7. 2018 dal-
je znaša cena 388,65 evrov;

• potrdil sistemizacijo delovnih mest v OŠ Vransko-Tabor, 
enota Vrtec Vransko, za šolsko leto 2018/19; 

• sprejel sklep, da se sofinanciranje opreme za računal-
niško učilnico v OŠ Vransko-Tabor  v višini 5.429,11 evrov 
uvrsti v rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2018; 

• se seznanil s pobudo za dodelitev sredstev za delovanje 
športnih društev in vrhunskih športnih posameznikov v 
občini Vransko in odločil, da se predlog dodelitve sred-
stev pripravi do seje, ki je predvidena za september 2018.

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
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OBNOVLJENA MRLIŠKA VEŽICA
Od zadnje adaptacije mrliške vežice na vranskem poko-
pališču je minilo že 27 let, zato ni potrebno posebej poudar-
jati, da le-ta ni več izpolnjevala sodobnih standardov. Pose-
bej v hladnejšem delu leta razmere v njej niso bile ravno 
prijazne do uporabnikov.   

V začetku meseca maja se je Občina Vransko zato lotila 
njene temeljite obnove, v sklopu katere je bilo obnovljeno 
ostrešje in zamenjana kritina, lesena panoramska stena avle 
je bila zamenjana z aluminijasto, izvedena je bila energetska 
sanacija objekta – fasada in stavbno pohištvo, zamenjani so 
bili tlaki v preddverju, v avli in obeh mrliških vežicah, v avli 
je bilo položeno tudi talno ogrevanje, zgrajeni so bili novi 
skladiščni prostori, rekonstruirane so bile sanitarije ter zgra-
jena klančina za invalide. 

Vrednost izvedenih obnovitvenih del skupaj z davkom na 
dodano vrednost znaša 78.902,16 evrov. 

V času izvajanja obnovitvenih del mrliške vežice približno dva 

meseca ni bilo mogoče uporabljati, zato se svojcem pokoj-
nih ob tej priložnosti zahvaljujemo za njihovo razumevanje.

V sklopu Programa odprave posledic neposredne škode na 
stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017 sta bila v 
juliju in avgustu sanirana plaz Dolinšek v Merinci in plaz Pod-
bregar v Zahomcah. 

Vrednost sanacijskih del skupaj z davkom na dodano vred-
nost na plazu Dolinšek znaša 123.965,37 evrov, na plazu Pod-
bregar pa 40.682,08 evrov. Sredstva za sanacijo obeh pla-
zov so zagotovljena v državnem in občinskem proračunu, 
pri čemer državni proračun pokriva stroške sanacijskih del, 
občinski proračun pa bremenijo stroški izdelave projektne 
dokumentacije, stroški projektantskega in geotehničnega 
nadzora ter davek na dodano vrednost. 

V kolikor bomo na podlagi že omenjenega programa uspeli 
pridobiti še dodatna sredstva, bo v letošnjem letu izvedena 
še sanacija plazu na lokalni cesti v Zaplanini.

SANIRANA PLAZOVA V MERINCI IN ZAHOMCAH

Makadamsko parkirišče pri gostilni Slovan Vranskemu dolgo 
časa ni bilo v ponos. Posebej neugledno je bilo videti ob odju-
gi ali po obilnejšem deževju. Občina Vransko je parkirišče 
nato odkupila v stečajnem postopku dotedanjega lastnika, 
za ureditev celotnega osrednjega dela trga pa razpisala javni 
natečaj, na katerem je bila, s sodelovanjem občanov, izbrana 
najboljša arhitekturna rešitev.     

Ker ureditev celotnega območja predstavlja zajeten finančni 
zalogaj, je bila izbrana fazna izvedba projekta. Sredi mese-
ca julija je bila tako dokončana prva faza ureditve, v sklopu 
katere je bilo asfaltirano parkirišče z 29 parkirnimi mesti, 
zgrajen hodnik za pešce, postavljena javna razsvetljava ter 
urejeni dovozi do stanovanjskih objektov Vransko 49, 86, 
86a in 88. 

Skupna vrednost izvedenih del z davkom na dodano vred-
nost znaša 56.606,13 evrov. 

V prihodnjih letih je načrtovana nadaljnja ureditev območja v 
skladu z izbrano arhitekturno rešitvijo.

KONČANA PRVA FAZA UREDITVE OSREDNJEGA DELA TRGA VRANSKO
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VESELICA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 150-LETNICI TRŠKIH PRAVIC
Ker na Vranskem letos praznujemo 150-letnico trških pra-
vic, je bilo tudi praznovanje dneva državnosti v znamenju 
te obletnice. Na predvečer praznika so člani Folklornega 
društva Vransko pri osamosvojitveni lipi na avtobusni posta-
ji tradicionalno postavili in okrasili mlaj na star način. 

Praznovanje se je nadaljevalo z veselico, tako kot 14. maja 
1868, kot je zapisal Ivan Gaberšek v knjižici Dogodki iz Župni-
je Vranske. Ob tej priložnosti je  župan Franc Sušnik pozdra-

vil  navzoče ter podelil novorojencem, rojenim leta 2017, sa-
dike medonosnih dreves, druženje pa se je  z ansambloma 
Šus in Veseli Savinjčani nadaljevalo pozno v noč. 

Naslednji dan se je kljub deževnemu jutru nekaj kolesarjev 
in pohodnikov odpravilo s kolesom in peš na Čreto, večina 
pa se je k sveti maši za domovino, ki jo je pri Materi božji na 
Čreti daroval župnik Jože Turinek, odpeljala z avtomobili.

TEKMOVANJE S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI
V soboto, 4. avgusta, je PGD Braslovče organiziralo 7. tekmo-
vanje s starimi ročnimi in z motornimi brizgalnami, ki je bilo 
hkrati predzadnje v letošnji ligi Savinjsko-Šaleške regije, zak-
ljuček tekmovanj pa bo v soboto, 11. avgusta, na Vranskem.

 Ob začetku tekmovanja so z minuto molka počastili spomin 
na pred nekaj dnevi umrlega člana veterana Štefana Mat-
ka, ki je bil eden od pobudnikov za ustanovitev ekipe v 
Braslovčah. Nastopilo je 13 ekip, najbolj oddaljena je bila eki-
pa PGD Markovci iz Prekmurja. 

Pri tekmovanju se točkuje starost in avtentičnost brizgaln, 
originalnost tekmovalnega orodja, starost in izvirnost oseb-
ne opreme tekmovalcev ter hitrost zbijanja tarče. Brizgalna 
mora biti stara 50 in več let. 

Pri motornih brizgalnah je pri moških zmagala ekipa PGD 
Kapla-Pondor, drugi so bili gasilci iz Topolšice in tretji iz 
Pariželj-Topovelj. Pri ženskah je zmagala ekipa PGD Topolši-
ca, druga je bila Kapla-Pondor. Pri moških z ročnimi brizgal-
nami je največ znanja in hitrosti prikazala ekipa Požarne 
brambe Vransko, ki je nastopila z ročno brizgalno iz leta 
1886, druga je bila ekipa PGD Braslovče, tretja Letuš, pri 
ženskah z ročnimi brizgalnami je nastopila samo ena ekipa, 
in sicer iz PGD Braslovče. 

Prireditve so se udeležili predstavnik SAŠA regije Janko Žun-
tar, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pustoslemšek, 
župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in drugi gostje, 
ki so podelili pokale ter pozdravili udeležence in pohvalili or-
ganizacijo tekmovanja.   

T. Tavčar 
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MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. JUNIJEM IN 15. JULIJEM 2018
Dogodki 
V soboto, 16. junija 2018, je 
potekalo tradicionalno nočno 
gasilsko tekmovanje moških 
in 
ženskih članskih desetin za 

pokal PGD Gomilsko, in sicer na nogometnem igrišču Gma-
jna-Gomilsko. 
V soboto, 23. junija 2018, sta v naši gasilski zvezi potekali dve 
tekmovanji – v Gotovljah tekma starih brizgaln v sklopu lige 
Savinj-sko-Šaleške regije, v Letušu pa tekma članic in članov 
v sklopu članske lige GZ Žalec. 
V soboto, 30. junija 2018, so potekali zaključni izpiti na tečaju 
za višjega gasilca. Vsi tečajniki so uspešno zaključili zaključni 
tečaj, zato jim iskreno čestitamo. 
V petek, 3. junija 2018 , je vodstvo Gasilske zveze Žalec – 
predsednik, poveljnik, predsednik komisije za veterane – 
obiskalo našega nekdanjega predsednika Zveze Francija Os-
eta, ki je pred časom praznoval 80 let. Franc Oset je Gasilsko 

zvezo Žalec vodil v letih 1993–1998. Ob obisku so čestitali za 
jubilej in mu zaželeli predvsem veliko zdravja. 
V soboto, 7. julija 2018, so se članice Gasilske zveze Žalec 
udeležile 10. pohoda članic Gasilske zveze Slovenije v orga-
nizaciji GZ Kamnik. Članice so se podale na Kamniško sedlo 
ter na slap Orglice. 

Nekaj statistike
 V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 10 intervencij, ki so skupno trajale 13 ur in 30 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala 3 ure, najkrajša pa le 30 minut. 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec 
V GPO Žalec je bilo 6 dogodkov, kjer je bila potrebna pomoč 
gasilcev, v GPO Braslovče so imeli dve intervenciji, prav tako 
v  GPO Tabor. GPO Vransko in GPO Polzela nista imela inter-
vencij. 

 Tadej Zupan,  
predstavnik GZ Žalec

za odnose z javnostmi

POŽARNA BRAMBA VRANSKO SKUPNI ZMAGOVALEC
V soboto, 11. avgusta, je PGD organiziralo tekmovanje s 
starimi ročnimi in z motornimi brizgalnami, ki je bilo zadnje 
v letošnje ligi Savinjsko-Šaleške regije.

Pri tekmovanju se točkuje starost in avtentičnost brizgaln, 
originalnost tekmovalnega orodja, starost in izvirnost oseb-
ne opreme tekmovalcev ter hitrost zbijanja tarče. Brizgalna 
mora biti stara 50 in več let. 

Pri moških in ženskah z motornimi brizgalnami sta bili naj-
uspešnejši ekipi PGD Topolšica in pri ročnih brizgalnah eki-

pa Požarne brambe Vransko. Pred začetkom tekmovanja je 
zbrane med drugim nagovoril tudi župan Občine Vransko 
Franc Sušnik. 

Skupni vrstni red šestih tekem (Kaplja vas, Gotovlje, To-
polšica, Paška vas, Braslovče, Vransko) motorne brizgalne 
moški: 1. PGD Topolšica, 2. Paška vas, 3. Kaplja vas; motorne 
brizgalne ženske: 1. Topolšica, 2. Kapla-Pondor, 3. Kaplja 
vas; ročne brizgalne moški: 1. Požarna bramba Vransko, 
2. Braslovče, 3. Letuš. 

T. Tavčar
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V prostorih kulturnega doma na Vranskem sta RKS – Območ-
na organizacija RK Žalec v sodelovanju s KORK Vransko 26. 
julija pripravili letošnjo šesto krvodajalsko akcijo za Transfu-
zijski center Celje.

Kljub poletnim počitnicam so se krvodajalci odzvali povabilu 
v velikem številu. Akcije se je udeležilo 71 krvodajalcev (lani 
ob tem času 64), kar je v tem  letnem času zelo dobra udelež-
ba. Nekaj je bilo tudi novih, priseljenih na Vransko, ki so kri 
darovali prvič. Novih so še posebej veseli, saj se na ta način 
ohranja nadaljevanje prostovoljnega krvodajalstva. 

Letos bodo organizirali še štiri akcije. Naslednja, sedma po 
vrsti, bo v prostorih Osnovne šole Šempeter 13. septembra 
od 7. do 10. ure. 

T. Tavčar

NA VRANSKEM 71 KRVODAJALCEV

V zadnjem junijskem tednu, ko so se otroci že odklopili od 
šolskih obveznosti in misli usmerili v poletje, je bil v Prebol-
du organiziran jubilejni 10. nogometni avtobus – nogometni 
kamp, ki za teden dni združi nadobudne nogometaše Spod-
nje Savinjske doline. Vsako jutro je avtobus otroke pobral 
na domači lokaciji –  v Taboru, Vindiji, Prekopi, na Vranskem, 
Gomilskem, v Trnavi ali Braslovčah in jih pripeljal v Prebold, 
kjer jih je pričakala sedemčlanska trenerska ekipa, ki je zanje 
vsakodnevno pripravila dva nogometna treninga. Otroci so 
se s kosilom okrepčali v Osnovni šoli Prebold, počitek med 
treningoma pa je bil obarvan z različnimi tematikami iz živ-
ljenja nogometašev. Petinpetdeset otrok je tako spoznava-
lo ustrezno prehrano nogometašev in učinkovite metode 
regeneracije ter se seznanjalo z nogometnimi pravili in igro 
v duhu fair playa. Kot vsako leto se je Nogometni avtobus 

zaključil s piknikom otrok in staršev na travnatem igrišču v 
Gomilskem. 

Tudi 10. nogometni avtobus je otrokom pričaral čudovit 
športni teden, ki se ga bodo še dolgo radi spominjali. In rav-
no zadovoljstvo otrok je poleg piljenja nogometnih veščin, ki 
jih otroci sicer osvajajo na treningih skozi šolsko leto, glavni 
cilj vsakoletnega Nogometnega avtobusa. 

Ekipa, ki je vodila kamp: Marjan, Marija, Jure, Martin, Jaka, 
Matic, Tomi ter pomočnika Jakob in Jaka.

Več fotografij si lahko ogledate na: https://photos.app.goo.
gl/kDyEKSrABmGYpidd6.

Marija Satler

NOGOMETNI AVTOBUS DESETIČ POTOVAL PO SAVINJSKI DOLINI
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V letošnjem letu smo v Našem domu začeli s programom 
terapije s pomočjo psa. Terapija s pomočjo psov je us-
merjeni terapevtski program s ciljem izboljšanja gibalnih, 
spoznavnih, komunikacijskih, čustvenih in socialnih težav 
posameznika.  Učinki terapij s pomočjo psa so pozitivni, veči-
na bolnikov se na pse odzove z občutki veselja in zadovoljst-
va, le včasih pa občutkih strahu in vznemirjenosti pred novo 
obliko terapije. Ob prisotnosti psa se jim poveča motivacija, 
posledično tudi koncentracija in pozornost.  Sama sem se 
udeležila dvodnevnega izobraževanja, in sicer osnove dela s 
terapevtskim psom. V društvu Tačke pomagačke je 64 tera-
pevtskih parov. Terapevtski par pomeni terapevtski pes in 
njegov vodnik. V društvu Tačke pomagačke izvajajo različne 
programe, in sicer terapijo s pomočjo psa, dejavnosti s po-
močjo psov, program R.E.A.D., izobraževanje s pomočjo psa, 
družabništvo ter osveščanje otrok in mladostnikov. Sama 
kot strokovni delavec poskrbim za dogovor z vodnikom o 
času in prostoru, za plan dela, načrtovanje terapije, cilj obis-
ka, ureditev prostora in pripravo pripomočkov, za povabilo 
ter pripravo stanovalcev na obisk terapevtskega psa. 

Prvo predstavitveno uro smo imeli v maju. Stanovalci so bili z 
obiskom terapevtskega psa zelo zadovoljni. Prvi obisk je po-

tekal v družabnem vzdušju. Kuža se nam je predstavil s po-
močjo vodnice in pokazal, kaj vse zmore. Naslednje srečanje 
bomo imeli v jesenskem obdobju. Terapevtski par bo k nam 
prihajal vsaj enkrat mesečno. 

Delovna terapevtka Lili Koban

TAČKE POMAGAČKE V NAŠEM DOMU

Na deževno ponedeljkovo jutro, 23. julija, se je na letoš-
njem poletnem oratoriju na Vranskem zbralo 74 otrok in 21 
animatorjev. O njem nam je vodja oratorija Katja Pečovnik 
povedala: 

"Prvi dan je bil deževen, ni pa nam pokvaril veselega na-
vdušenja nad oratorijem. Glavni junak letošnje zgodbe je  
kandidat za svetnika, slovenski duhovnik, misijonar Friderik 
Irenej Baraga, ki je deloval med Indijanci v Severni Ameriki. 
Na ameriška tla je stopil leta 1830 in od takrat dalje deloval 
med Indijanci. 

Veselo smo si cel teden prepevali letošnjo himno, ki nosi 
naslov  »Eno je potrebno!«, hkrati pa je to tudi duhovniško 
geslo Friderika. Letos smo se odločili, da poromamo v Novo 
Štifto in v Gornji Grad. Zelo smo bili veseli, da je z nami šel 
tudi gospod župnik Jožef Turinek, ki je v Novi Štifti daroval 
sveto mašo. 

Čez teden smo imeli  različne delavnice, v katerih smo ust-
varjali, v nekaterih pa smo se poučili tudi o zdravem načinu 
življenja, oživljanju, higieni zob (obiskali so nas namreč gost-
je iz Zdravstvenega doma Žalec) ... 

V tednu oratorija je bilo vreme muhasto (sonce – dež, dež 
– sonce), vendar ko  so nas obiskali vranski gasilci, je bilo 
vreme čudovito, toplo in ravno pravšnje za vodne igre. Tako 
smo bili na sončen dan tudi zelo mokri. 

Ves teden je bil poln veselja, druženja in prepevanja. Bilo 
nam je super. 

Oratorij smo zaključili v soboto, 28. julija, z zahvalno sveto 
mašo v farni cerkvi, ki jo je daroval g. Janez Turinek. Se vidi-
mo naslednje leto!" 

T. Tavčar

ENO JE POTREBNO
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V OBČINI VRANSKO ODDALI 391 KG NEVARNIH SNOVI
Letošnja prva akcija zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstev na 
terenu, ki jo izvaja podjetje Simbio 
Celje, je v 12 občinah potekala konec 
maja in prve dni junija. Skupaj so 

zbrali kar 24.323 kg nevarnih snovi, v občinah Spodnje Savinj-
ske doline pa je skupaj 759  občanov oddalo 8.642 kg .

V Občini Vransko je 18 občanov oddalo 391 kg nevarnih 
odpadkov, od tega 54 kg embalaže, ki vsebuje nevarne snovi, 
53 kg premazov, lepil in smol, 43 kg monitorjev in ekranov, 
38 kg odpadnega motornega olja, po 20 kg pesticidov in  sor-
tiranih baterij, po 8 kg oljnih filtrov in hladilne tekočine itd. 

Nevarni odpadki, ki so se  zbirali v času akcije, so bili  baterije,  
zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri),  čistila 
in kozmetika (pršila, ličila),  ostanki lakov, barv, lepil, topil,  

odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj ter maščob), 
akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevt-
ski pripravki), neonske cevi, tonerji in odpadna električna 
in elektronska oprema. Vse te nevarne odpadke bo Simbio 
predal specializirani organizaciji, registrirani za zbiranje in 
odstranjevanje nevarnih odpadkov. 

Nova akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo ponovno jeseni, 
do takrat pa lahko občani nevarne odpadke iz gospodinjstev 
pripeljejo v zbirne centre izvajalca javne službe. Poleg tega 
lahko odpadne baterije ali akumulatorje prepustijo distri-
buterjem (trgovinam) in proizvajalcem le-teh, zdravila lekar-
nam, električno in elektronsko opremo pa prepustijo ob na-
kupu nove na prodajnem mestu (v primeru enakovrednega 
izdelka).

 T. Tavčar 

SREČANJE SOŠOLCEV 57 LET PO ZAKLJUČKU OSEMLETKE NA VRANSKEM
V petek, 15. junija 2018, smo se ob 14. uri ponovno srečali 
sošolci osemletke, ki smo jo zaključili junija 1961 na Vran-
skem. Zbrali smo se pred gostiščem Slovan na Vranskem. 
Po začetnih pozdravih in klepetu smo si ob dolgi in svečano 
pripravljeni mizi tega gostišča privoščili dobro kosilo. Pripo-
vedi, smeha in naših poročil o doživetem v obdobju, odkar se 
nismo srečali, je bilo veliko, z veseljem smo tudi ugotovili, da 
se vsi še dobro držimo in ohranjamo zdravje. Po kosilu smo 
se sprehodili do stavbe, v kateri smo se takrat učili in kjer je 
danes Vrtec Vransko. Pred spomenikom pred nekdanjo šolo 
smo se tudi slikali, obujali spomine na takratne učitelje in zrli 
v okna, kjer smo v tistih časih gulili šolske klopi. 

Srečanje je bilo veselo in prijetno ob obljubi, da se čez dve ali 
tri leta spet vsi srečamo. Takrat bo že spet visoka (okrogla) 
obletnica. 

Marina Drolc

FILMSKI VEČER POD KOSTANJI
Vransko je lep kraj. Za vzdušje v kraju in da kraj "živi", smo 
odgovorni krajani in naša angažiranost. Povezovanje nas 
bogati, sklepajo se poznanstva in prijateljstva. En kamenček 
v ta mozaik smo postavili zadnji dan pouka, ko smo si pod 
kostanji ogledali slovensko mladinsko klasiko Poletje v školj-
ki. V prijetnem ambientu se je družilo kar nekaj otrok in tudi 

drugih občanov. Na tem mestu izrekamo zahvalo ravnatel-
jici OŠ Vransko-Tabor ge. Majdi Pikl za materialno podporo, 
g. Jožetu Toplaku za pomoč in vsem otrokom, ki so z nami, 
pod kostanji, skočili v počitnice.

Anuška Križnik, Darja Tibaot Ciringer, 
Frenk Železnik, Društvo Livra
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MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE
Pod tem pojmom si lahko predstavljamo sobivanje neke 
skupine ljudi, ki živijo in delajo v istem kraju. Vključeno je 
njihovo sodelovanje, komuniciranje, sposobnost prilaga-
janja ljudem, ki so različnih mnenj, življenjskih navad in iz-
kušenj, preizkušenj, predvsem pa imajo svoja mnenja, ki jih 
poskušajo izraziti in uveljaviti, za kar pa potrebujejo dobre-
ga poslušalca.  A kaj je problem sodobno živečega človeka? 
Ja, to, da ima zelo hiter tempo življenja, nikoli nima časa 
oziroma zelo malo, da se ustavi, postoji s človekom, ki mu 
želi nekaj sporočiti. Vedno nas preganja ura oz. čas in tudi 
delo. Se pa tu in tam najde tudi kakšen človek, ki ni nikoli za-
dovoljen z ničimer, nič ni dovolj dobro zanj. Kako takšnemu 
človeku priskočiti na pomoč? Rešitev je mogoče lepa, pri-
jazna in spodbudna beseda ter močna volja, da delaš dobro 
za sočloveka, ampak samo toliko, kolikor je mogoče s tvoje 
strani. Dobro je združiti moči, saj V SLOGI JE MOČ, kar koli že 
to komu  pomeni. 

Tudi v NAŠEM DOMU se vsak dan kaj dogaja. Skozi ves 
mesec imajo različne dejavnosti, npr. druženja ob jutranji 
kavi, telovadbo, igre  s prostovoljčki, nabiranje zelišč, sadja, 
pomoč pri vožnji z vozički, tudi opravljanje različnih gospo-

dinjskih opravil … Tudi posedanje pod lipo in opazovanje 
našega vrta z  okolico ter poslušanje ptičkov je zelo dobro-
došlo.

Anica Cencelj

OTROCI NAJ BODO VARNI VSEH 365 DNI NA LETO
Avto-moto zveza Slovenije in Policija sta na  novinarski kon-
ferenci 23. avgusta v AMZS Centru varne vožnje na Vran-
skem, ki ravno v teh dneh obeležuje deseto obletnico delo-
vanja, predstavili aktivnosti, ki jih bosta izvajali ob začetku 
novega šolskega leta, izpostavili pa sta tudi pomen pravil-
nega prevoza otrok v avtobusih. V ta namen so v AMZS ob 
podpori Zavarovalnice Sava za voznike avtobusov organi-
zirali brezplačen tečaj varne vožnje.
AMZS že tretje leto v sodelovanju z avto-moto društvi po 
Sloveniji in s Policijo pred začetkom novega šolskega leta iz-
vaja kampanjo Še 365 dni, s katero ozavešča, da se otroci 
vračajo na šolske poti, hkrati pa izpostavlja, da je treba za 
njihovo varnost skrbeti vse dni v letu, ne le ob začetku pou-
ka. Kot je izpostavil Anton Breznik, predsednik Avto-moto 
zveze Slovenije, je nesreč, v katerih so udeleženi otroci, k 
sreči zelo malo. »A to nas nikakor ne sme uspavati, temveč 
kvečjemu spodbuditi, da si še naprej prizadevamo za izbolj-
šanje prometne varnosti, še zlasti za naše najmlajše, ki so 
najbolj ranljiva skupina udeležencev v prometu.« 
Obraz kampanje so ponovno AMZS maskote Anja, Marko in 
Zdravko, ki bodo z avto-moto društvi v Dravogradu, Hočah, 
Lukovici, Mariboru, Moravčah, Orehovi vasi, Šenčurju in 
Šmartnem ob Paki na prehodih za pešce ob šolah voznike 
opozarjale, čez koliko dni se otroci vračajo v šolo, na prvi 
šolski dan, 3. septembra, pa bodo s sloganom »Še 365 dni« 
poudarili, da morajo biti vozniki na otroke v prometu pozor-
ni vse leto. 
Nasveti za varno vožnjo ob začetku šolskega leta 
Nasveti staršem za večjo varnost otrok: 
• V dneh pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh 

čim več časa namenite prometno-varnostni vzgoji otrok. 
• Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski 

poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomo-
bilu. 

• Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled 
svojim otrokom. 

• Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi 
pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih 
otroških varnostnih sedežih. 

• Tudi sami se vedno pripnite. 
Drugim voznikom pa: 
• Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo 

nepredvidljivost še posebej pozorni. 
• Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. 
• Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter 

krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na 
parkiriščih ...). 

Več na: www.mojaobcina.si/vransko/novice/obvestila/
dogodki/otroci-naj-bodo-varni-vseh-365-dni-v-letu.html

 T. Tavčar 
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Vranski poletni večeri 2018
- oživimo kulturno dediščino

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

sobota, 15. september 2018, ob 20.00
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

GODALNI KVARTET DISSONANCE

IRENA KAVČIČ
flavta

ANJA GABERC
harfa

ZKTŠ
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V SEPTEMBRU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO: 
• torek, 4. 9. in 18. 9. 2018, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma
• torek, 18. 9. 2018, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem  

Vabljeni!

MLADE REŠEVALCE POLETNE NAGRADNE KRIŽANKE VABIMO, DA NA 
SPLETNIH STRANEH KNJIŽNICE PREVERIJO, ČE SE NJIHOVO IME NAHAJA 
NA LISTI SREČNIH IZŽREBANCEV. 

Knjižne novosti
ODRASLI
• Patterson, J.: 17. strelec 
• Banks, M.: Najljubši osvajalec 
• Grisham, J.: Žvižgači 
• Malpas, J. E.: Prepovedan 
• Malpas, J. E.: S tem moškim 
• Bakarič, D.: Na boljše 
• Cestnik, M.: Matura 
• Montessori, M.: Nagovori staršem 
• Carlino, R.: Prisežem pri svojem življenju 
• Bybee, C.: Njegova za vselej 
• Ashley, J.: Ukradena Mackenzijeva nevesta 
• Lindsey, J.: Ena sama velika skušnjava 

• Anderson, A.: Anniejina pesem 
• Tucker, K. A.: Zakopana voda 
• Jacobs, H.: Spomini mlade sužnje 

MLADINA
• Donaldson, J.: Pet grdin 
• Chapman, J.: Prav tako kot ti! 
• Smallman, S.: Plašni medved 
• Kinney, J.: Dnevnik nabritega mulca: Letovanje 

Nik se uči zavezati vezalke 
• Krempl, U.: Kdo se boji višine 
• Muchamore, R.: Rekrut 

Spoštovane in spoštovani, 
vabimo vas, da postanete član knjižnice, če to morda še niste, saj je knjižnica prostor, ki je namenjen vsem 
generacijam, brez izjeme. 
Zakaj brati? Ko beremo, iz knjig pridobivamo znanje o okolju, ki nas obkroža, o svetu, ki ga morda ne bomo nikoli 
obiskali, o ljudeh, navadah ... Branje znatno vpliva na čustvovanje, na sočutje do sočloveka, na razumevanje in 
sprejemanje drugih in drugačnih. Knjige so nam v pomoč ob težkih življenjskih preizkušnjah; nas tolažijo, nam 
kažejo pot naprej in nas navdajajo z upanjem. Lahko pa so zgolj priročno razvedrilo, oddih, ko ga potrebujemo. 
Tudi otrok naj se sreča z branjem in s knjigo že v najzgodnejšem obdobju, nekateri pravijo celo pred rojstvom, 
vsekakor pa zelo zgodaj. Otroku je knjiga najprej igrača. Nosi jo naokrog, jo odpira, lista in »branje« se začne 
pri poimenovanju narisanih predmetov, živali ... nato naj postane njegova zvesta spremljevalka skozi različna 
življenjska obdobja. 
Knjižnica ni zgolj izposojevališče. Je soustvarjalka kulturnih dogodkov v kraju. Pomaga vam iskati odgovore na 
vaša vprašanja. Je tudi tehnična podpora pri tiskanju, kopiranju … 
Zato, pridite. Obiščite nas in nam dovolite, da vas spremljamo na vaši poti. 

Vaša knjižnica 
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OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2018/2019 
 
 
Spoštovani učenci, učenke in starši! 
 
Še malo, pa se bomo spet videli. S 3. septembrom se bo v šolo vrnil otroški živžav. Veselimo 
se srečanja z vami, še posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem želimo zdravo, uspešno 
in prijetno šolsko leto, ki je pred nami. Naj vas spremlja veselje do učenja, znanja in druženja. 
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij. 
 
 
Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 10.30 pred Športno 
dvorano Vransko. 
 
Začetek pouka  za vse druge učence bo v ponedeljek, 3. septembra 2018, ob 
8.25. S svojimi razredniki se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in 
matičnih učilnic je v prilogi. 
 
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, 
ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 
 
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 30. 8. objavljeni na spletni 
strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri 
bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk. 
 
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

Vozni red je začasen in se bo v septembru po potrebi spremenil. 

Prvi šolski dan bodo delovali tudi oddelki OPB, razen za prvi razred, 
zagotovljeno bo tudi kosilo. 
 

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 
Pripravila:  
Polona Učakar, pom. ravn. 
 

Ravnateljica: 
Majda PIKL, univ. dipl. ped. 
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RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2018/2019 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Lejla Jahjefendić 1. a 
1. b Klavdija Kropec 1. b 
2. a Nataša Pečovnik  2. a 
2. b Marjeta Terbovšek  2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Polona Vodičar 3. b 
4. a Danijela Jeršič 4. a 
5. a Mateja Jeler 5. a 
5. b Martina Žličar 5. b 
6. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
7. a Tina Rus Rozina FIZ 
7. b Maja Laznik GUM 
8. a Mojca Zavasnik TJA 
8. b Marjeta Kapus BIO 
9. a Zlatka Avžner GEO 
9. b Uroš Godler LUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2018/2019 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

TROJANE (PS) 6.20 14.50 (PS) 
LIMOVCE (PS) 6.30 14.50 (PS) 

ZG. ZAPLANINA (PS) 6.35 14.50 (PS) 
SP. ZAPLANINA (PS) 6.45 14.50 (PS) 

OSREDEK (vsi) 6.50 14.50 (PS) 
ZAHOMCE (vsi) 7.00 - 

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

ZAJASOVNIK (RS)           7.20 14.00 (RS) 
TROJANE (RS)           7.25 14.00 (RS) 

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

SP. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 
VRANSKO 7.45 - 

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 

 
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
VINDIJA (vas) 7.55 14.00 

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 3. SEPTEMBRA 2018. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.). 

 
 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2018/2019 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

TROJANE (PS) 6.20 14.50 (PS) 
LIMOVCE (PS) 6.30 14.50 (PS) 

ZG. ZAPLANINA (PS) 6.35 14.50 (PS) 
SP. ZAPLANINA (PS) 6.45 14.50 (PS) 

OSREDEK (vsi) 6.50 14.50 (PS) 
ZAHOMCE (vsi) 7.00 - 

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

ZAJASOVNIK (RS)           7.20 14.00 (RS) 
TROJANE (RS)           7.25 14.00 (RS) 

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

SP. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 
VRANSKO 7.45 - 

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 
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PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
VINDIJA (vas) 7.55 14.00 

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 3. SEPTEMBRA 2018. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.). 

 
 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2018/2019 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Lejla Jahjefendić 1. a 
1. b Klavdija Kropec 1. b 
2. a Nataša Pečovnik  2. a 
2. b Marjeta Terbovšek  2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Polona Vodičar 3. b 
4. a Danijela Jeršič 4. a 
5. a Mateja Jeler 5. a 
5. b Martina Žličar 5. b 
6. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
7. a Tina Rus Rozina FIZ 
7. b Maja Laznik GUM 
8. a Mojca Zavasnik TJA 
8. b Marjeta Kapus BIO 
9. a Zlatka Avžner GEO 
9. b Uroš Godler LUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOZNI RED AVTOBUSA 2018/2019 
 

Zjutraj 
 

Relacija: Kapla–Vransko 
7.07 Kapla (Vindija, postaja ob cesti) 
7.10 Prekopa 
7.12 Čeplje 
7.15 Brode (naselje) 
Vransko 
 Relacija: Brode–Vransko 
7.25 Brode (za cesto) 
7.30 Čeplje (podvoz) 
7.33 Stopnik 
7.35 Stopnik (podvoz) 
7.37 Prekopa 
7.38 Čeplje (postaja) 
7.40 Brode (naselje) 
Vransko 

Relacija: Ločica–Vransko 
7.50 Ločica (odcep Jakov dol) 
8.53 Ločica (Lisjak) 
Vransko 

 
Po pouku 

 
14.00 Vransko–Ločica (odcep Jakov dol)–Ločica (Lisjak)– 
          Brode (naselje)–Čeplje (podvoz)–Stopnik–Stopnik (podvoz)– 
          Prekopa–Čeplje (postaja)–Vransko 
14.50 Vransko–Ločica (odcep Jakov dol)–Ločica (desno)–Bistrica– 
          Ločica (Lisjak)–Čeplje–Prekopa–Kapla–Vindija (avtobusna 
          postaja na desni proti Vranskem) 

 
 MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA. 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2018/2019 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

TROJANE (PS) 6.20 14.50 (PS) 
LIMOVCE (PS) 6.30 14.50 (PS) 

ZG. ZAPLANINA (PS) 6.35 14.50 (PS) 
SP. ZAPLANINA (PS) 6.45 14.50 (PS) 

OSREDEK (vsi) 6.50 14.50 (PS) 
ZAHOMCE (vsi) 7.00 - 

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

ZAJASOVNIK (RS)           7.20 14.00 (RS) 
TROJANE (RS)           7.25 14.00 (RS) 

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

SP. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 
VRANSKO 7.45 - 

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 

 
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

BRODE (silosi) 7.50 14.00 
VINDIJA (vas) 7.55 14.00 

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 3. SEPTEMBRA 2018. 

V ZIMSKEM ČASU SO ODHODI KOMBIJEV 5 MINUT PREJ (15. 11.-15. 3.). 

 
 

RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2018/2019 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Lejla Jahjefendić 1. a 
1. b Klavdija Kropec 1. b 
2. a Nataša Pečovnik  2. a 
2. b Marjeta Terbovšek  2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Polona Vodičar 3. b 
4. a Danijela Jeršič 4. a 
5. a Mateja Jeler 5. a 
5. b Martina Žličar 5. b 
6. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
7. a Tina Rus Rozina FIZ 
7. b Maja Laznik GUM 
8. a Mojca Zavasnik TJA 
8. b Marjeta Kapus BIO 
9. a Zlatka Avžner GEO 
9. b Uroš Godler LUM 
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Vroči poletni dnevi so marsikomu povzročili nemalo težav, a 
otroci  in vzgojiteljice vrtca Vransko se nismo dali. Na najbolj 
vroč dan letošnjega poletja so nam na pomoč priskočili gasil-
ci PGD Vransko, ki so zopet dokazali, da so vedno priprav-
ljeni pomagati, ko jih potrebujemo. Gasilca Tini in Denis sta 
nam z gasilsko cisterno in škropilniki pripravila velikansko 

vodno zaveso, ki nam je osvežila in popestrila dan. Otroci so 
ta dan poimenovali kot ekstra dan, super žurka, to je bilo pa 
fino za znoret ... 

In res je bil zahvaljujoč vranskim gasilcem ekstra super dan 
za vse.

Renata Košica, mag. prof. andr.

EKSTRA SUPER ŽURKA

V vrtcu je bilo poleti nekaj manj otrok  kot  ponavadi, a se 
je kljub temu dogajalo veliko zanimivih aktivnosti.  Otroci 
so veliko časa preživeli na prostem, na obeh igriščih vrtca, 
šolskem igrišču in v športni dvorani, prebrali smo kopico 
knjig, ustvarjali iz odpadnega materiala, rajali, peli in praz-
novali rojstne dni. 

Otroci so imeli možnost spoznavati druge igralnice in se 
družiti z različno starimi otroki, ker je bilo veliko skupin 
združenih. Pretežno slabo vreme nas ni motilo, saj smo si idej 
polne strokovne delavke ob pomoči vedoželjnih otrok vsak 
dan pričarale nepozabna doživetja (vodno drčo, vodno fon-
tano, ustvarjalne igre z vodo, športne igre s padalom, skiroji, 
žogami, igra z delovnim orodjem, nestrukturirani materiali, 
konstrukcijske igre in še velikooo zanimivih dejavnosti). 

Kako so bile počitniške dejavnosti všeč otrokom?

Gaja: Všeč mi je bilo špricanje in vodne igre. 

Ajda: Všeč mi je bilo, ko smo zabijali žeblje.

Enej: Z bagri sem kopal v peskovniku.

Ožbej: Z bagri sem kopal mivko, ker sem delal graben.

Ema G.: Brcala sem žoge. 

Maja: Bila sem v kopalkah, ker mi je bilo všeč. 

Ema L. : Špricali smo se na travi! 

POLETNI ŽIVŽAV V VRTCU VRANSKO
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V juniju smo organizirali strokovno ekskurzijo v Avstrijo, 
kamor smo odšli z učenci izbirnega predmeta nemščina 
in filozofija za otroke. Pridružili so se nam tudi priza-
devni zgodovinarji. V okviru priprav na ekskurzijo smo 
se med predmeti dobro povezali. Pri nemščini smo iskali 
informacije o znamenitostih in zanimivostih na Dunaju, 
izdelali kviz o Avstriji in še kaj,  »filozofi« so raziskovali 
filozofe na Dunaju, »zgodovinarji« pa so iskali podatke o 

Slovencih,  ki so bili na Dunaju na prelomu 19. stoletja. 
Ekskurzija je bila zanimiva in poučna. Na poti nazaj smo 
na avtobusu izvedli tudi kviz o poznavanju avstrijske 
zgodovine, nemškega jezika, avstrij-ske kulinarike, običa-
jev in navad. Takšnih ekskurzij si še želimo!

Martina Zupan Kuserbanj

EKSKURZIJA NA DUNAJ

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Na zadnji šolski dan v tem šolskem letu smo se učenci 3. 
a-razreda odločili, da preko aplikacije Skype pokličemo naše 
prijatelje v Francijo. 
Ker se nismo želeli samo pogovarjati, smo učencem pri-
pravili nekaj ugank. V teh ugankah smo skozi pantomimo 
in risanje predstavili najbolj značilne stvari za našo deželo 
in naš kraj. Učenci so s pantomimo predstavili vranski grb, 
kranjsko čebelo ter Lavoslava Schwentnerja. Narisali pa so 
Postojnsko jamo in slovenski grb. Naloge niso bile pretežke 
in so jih francoski učenci kar hitro rešili. 
Podobne uganke so nam zastavili tudi francoski učenci. S 
pantomimo so pokazali galskega petelina, žabo, saj so žabji 

kraki znani kot njihova tipična jed, ter Eifflov stolp. Narisali 
pa so polža kot svojo kulinarično specialiteto. 
Na koncu smo skupaj zaplesali še ples, ki smo se ga nauči-
li, ko so bili francoski učenci v Sloveniji na izmenjavi, za za-
ključek pa smo odigrali še eno igro potapljanja ladjic, v kateri 
smo prepričljivo zmagali. 
Čeprav smo imeli nekaj težav s povezavo in smo morali klic 
večkrat ponoviti, je bila to za nas zanimiva izkušnja. Upamo, 
da se bo takšen klic še kdaj ponovil. 

Katja Brezovnik in Polona Vodičar

VIDEOKONFERENCA S FRANCOSKIMI UČENCI
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Šestošolci smo se pri pouku izbirnega predmeta nemščina 
odločili, da bomo letošnje šolsko leto zaključili malo dru-
gače. Povabili smo starše in jim zaigrali pravljico Sneguljčica 
v nemškem jeziku. Že zgodaj spomladi smo se začeli priprav-
ljati. Najprej smo napisali  dramatizacijo pravljice. Pri prevo-
du nam je pomagala naša mentorica, gospa Martina Zupan 
K. Najprej smo besedilo brali in vadili izgovorjavo. Nato smo 
začeli vaditi na odru. Seveda je bilo potrebno priskrbeti tudi 
kostume in pripraviti sceno.  Napočil je čas za našo pred-
stavo, za katero smo vsi trdo delali. Bili smo malo vznemirje-
ni, saj smo morali nastopati v tujem jeziku,  hkrati pa ponos-
ni, da nam je uspelo. Po končani predstavi nam je učiteljica 
podelila pohvale za obiskovanje neobveznega izbirnega 
predmeta v letošnjem šolskem letu.

Nika Homšak Godler, 6. a

NA ODRU JE »ZAŽIVELA« SNEGULJČICA V NEMŠKEM JEZIKU

ABONMA
2018/2019

OTROŠKI ABONMA
MARTIN KRPAN
KUD Cona 8
6. oktober 2018

INDIJANSKA SKRIVNOST
Zavod Enostavno prijatelji
3. november 2018

SNEŽNA KRALJICA
Lutkovno gledališče Maribor
1. december 2018

PETER PAN
Gledališče Zarja Celje
12. januar 2019

A JE TO ...?
KGD Cecilija Polzela
9. februar 2019

GRDI RAČEK
Otroška dramska skupina KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora
16. marec 2019

GLEDALIŠKI ABONMA
LETO ŠLAGERJA
Dramska družina SKPD F. B. SEDEJ Števerjan
13. oktober 2018

NORCI
Koroški deželni teater
17. november 2018

NAJLEPŠE, NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ SLEČENE
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
8. december 2018

FENIKS
Društvo Mali petelin
19. januar 2019

ŠTAJERC V LJUBLJANI 
KUD Štefan Romih Črešnjevec, 
Gledališka skupina  »Vsi prisotni«
16. februar 2019

PACIENTI V ČAKALNICI 
Gledališka skupina KUD Rače
16. marec 2019

Predstave bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko. 
VPIS ABONMAJEV bo od ponedeljka do petka, od 24. 9. do 5. 10. 2018, od 10.00 do 15.00 v pisarni ZKTŠ Vransko v 

Športni dvorani Vransko, Vransko 23. 
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.

Več v abonmajski brošuri, ki jo boste prejeli sredi septembra po pošti. 
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Tudi letošnje poletje je bilo za vrane aktivno. Po mesecu dni 
premora, ki smo si ga privoščili v juliju, smo v sklopu priprav 
na prihajajočo sezono 2018/19 v začetku avgusta organizirali 
tridnevni košarkarski tabor v idiličnem okolju kampa Podgrad 
Vransko. Kar 34 pridnih vranov, v treh starostnih skupinah, 
je dvakrat dnevno treniralo košarko. Najmlajše je v prostem 
času z različnimi igricami zabavala animatorka, starejše pa je 
dodatno zaposlila kondicijska trenerka. Spali smo v šotorih 
in se kopali v ribniku, vseskozi pa sta bili na prvem mestu 
zabava in košarka. Drugi večer smo organizirali kino večer 
in si ogledali slovenski film Košarkar naj bo. Zadnji dan tabo-
ra so v telovadnici potekala tekmovanja, ki so si jih ogledali 

tudi starši. Po tekmovanju smo se skupaj odpravili v kamp, 
kjer je sledil še piknik in zaključek. Hvala vsem udeležencem 
košarkarskega tabora in njihovim staršem za zaupanje. Na-
jlepša hvala lastnikom krasnega kampa Podgrad Vransko. 
Naslednje leto ponovimo! 
Vrani vabimo vse otroke, ki bi se ob košarki radi zabavali, da 
se nam pridružijo na treningih. Ti bodo, kot vsako leto, po-
tekali vsakodnevno, takoj po končanem pouku. Za več infor-
macij sem dosegljiv na 031 858 257 (Žan) oz. lahko obiščete 
našo FB-stran KK Vrani Vransko.

Žan Ocvirk

VRANI VRANSKO SUMMER CAMP 2018

Iz življenja društev 

Tudi letos smo se člani društva odpravili pod Menino plani-
no, natančneje na Lemovško planino, nabirat zelišča. Čeprav 
vremenska napoved ni bila ravno najboljša, je bila udeležba 
kar množična, morda tudi zato, ker je bilo tokrat nabiranje 
namenjeno tudi izobraževanju. Medse smo namreč povabili 
tudi zeliščarico Kato Laštro, ki je znala vsem, tudi tistim, ki že 
nekaj vedo o zeliščih, povedati marsikaj novega in zanimive-
ga s področja zeliščarstva. Tako smo lahko med nabiranjem 
spraševali in se marsikaj koristnega naučili. Povsem  drugače 
je namreč spoznavati rastline v naravi kot s sličic iz raznih 

priročnikov. Na koncu smo nekaj kombinacij zelišč seseklja-
li in jih pomešali s skuto ter na ta način prišli do imenitne, 
zdrave malice. Po sprehodu na gorskem zraku, malici in 
Katinem zeliščnem čaju smo se počutili naravnost vrhunsko. 
Tudi letošnje muhasto vreme nam je bilo naklonjeno, saj je 
šele kmalu po našem odhodu začelo deževati. Kar pa je tudi 
prav, da bo zrastlo še kaj rožic za naslednje leto.

                                                                za DUTŽO Vransko
                                                                   Polona Ferkov

ZELIŠČARSKA DELAVNICA V NARAVI
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Oratorija 2018 – »Eno je potrebno« se je udeležilo 74 
otrok in 21 animatorjev. Teden je potekal v veselem 
vzdušju, medsebojnem druženju, petju in ustvarjanju. 

Iskrena hvala vsem staršem, ki so nam zaupali otroke, 
in otrokom, ker so bili res čudoviti. Hvala pa tudi vsem 
donatorjem (OŠ Vransko-Tabor, Občina Vransko, 
Župnija Vransko, ZKTŠ Vransko, Naš dom Vransko, ŽK 
Vransko, Pekarna Brglez, Gasilsko društvo Vransko) in 
posameznikom (družina Juhart, Jerca Novak, Marko 
Golob, Ivek Kristovič, Jan Pikl ter gasilci Monika, Denis 
in Sašo), ki so nam ponudili pomoč, da je vse potekalo, 
kot mora. 

Animatorji so, kot vedno, odlično opravili svoje 
poslanstvo. Z dušo in srcem so bili predani otrokom. 
Iskrena hvala vsem animatorjem, skupaj z voditeljico 
animatorjev Amadejo Juhart. 

Hvala  tudi našemu župniku Jožetu Turineku in 
gospodu Janezu Turineku za darovano sveto mašo. 

Le »Eno je potrebno!« Da se vidimo zopet drugo leto 
22. 7.  –27. 7. 2019! 
(Fotografije si lahko ogledate na FB-strani Oratorij 
Vransko.) 

ZAHVALA - ORATORIJ VRANSKO
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Ob globalni čistilni akciji OČISTIMO SVET 2018 želi Občina Vransko spomniti, da lahko vsakdo med nami  prispe-
va k temu, da bodo v čisti naravi, v kakršni uživamo mi, lahko uživali tudi prihodnji rodovi.

Dejanja, ki veliko prispevajo k ohranjanju naše narave: 
•  odlaganje komunalnih odpadkov v tipske posode za odpadke, 
• ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih (papir, steklo), 
• odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v Zbirnem centru Vransko-Tabor (Obrtna cona Čeplje) 

– sreda od 14. do 18. ure in sobota od 8. do 12. ure. 

Hkrati opozarjamo, da je PREPOVEDANO: 
• odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v  gozdovih in na vodnih obrežjih, 
• puščanje odsluženih avtomobilov v naravi, 
• kurjenje komunalnih odpadkov v naravi, 
• odlaganje bal krme ob brežinah potokov.  

 O kršitvah in črnih odlagališčih obvestite občinsko upravo na tel.: 03 703 28 00.

POSKRBIMO, DA BODO V ČISTI NARAVI UŽIVALI TUDI PRIHODNJI RODOVI

Cilj akcije Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day) je združiti pet odstotkov prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, 
ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan. In mi ne dvomimo, da nam bo s skupnimi močmi to tudi uspelo.

 Vljudno vas vabimo na  ČISTILNO AKCIJO, ki bo v soboto, 15. 9. 2018, z začetkom ob 8. uri. 
Vsi, ki se boste udeležili čistilne akcije, boste na zbirnem  mestu pred Občino Vransko dobili rokavice in vreče za zbiranje 

odpadkov. Organizatorji vas bodo razporedili po terenu in vam dali ustrezna navodila glede zbiranja in odlaganja zbranih 
odpadkov. Priporočljivo je, da se ustrezno oblečete in obujete. 

Po končani čistilni akciji bosta za vse udeležence pripravljena topel obrok in napitek. 
S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini.

OBČINA VRANSKO SE PRIDRUŽUJE GLOBALNI AKCIJI "OČISTIMO SVET 2018", 
PRIDRUŽITE SE TUDI VI

S septembrom odpira vrata nova otroška zobozdravstvena ambulanta v Zdravstveni postaji Vransko. 

Pričakujeta vas nova zobozdravnica Melita Skočir, dr. dent. med., in zobna asistentka Katja Ko-
renjak. Opredeljevanje za izbranega zobozdravnika se bo pričelo takoj po odprtju ordinacije, za 
naročanje pa lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 15 15 v ordinacijskem času.

Ordinacijski čas: 
• ponedeljek in sreda: 12.00–19.00 
• torek, četrtek in petek: 7.00–14.00  

NOVA OTROŠKA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA
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Društvo upokojencev vabi svoje člane na 
IZLET

v četrtek, 6. 9. 2018, ob 8.30
z Avtobusne postaje Vransko.

Tokrat bomo obiskali Šaleško dolino. 
Ogledali si bomo Termoelektrarno Šoštanj, ki 
je največja investicija v Sloveniji in je vredna 
ogleda. Pred odhodom na Velenjski grad bo 

malica, sledi ogled muzejskih zbirk.
Po ogledu bo kosilo v Gaberkah, v gostilni, 

ki jo vodi naš krajan, g. Križnik.

Cena: 20,00 evrov

Informacije: Valči, tel.: 03 5725 227

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VABI

Investitor Mejor Invest, d. o. o., iz Ljubljane obvešča, da se bo v Čepljah pričela gradnja stanovanjske soseske Grofice, ki 
jo bo sestavljalo sedem večstanovanjskih objektov, poimenovanih po groficah iz družinske veje Celjskih grofov (Ana, 
Barbara, Elizabeta, Katarina, Margareta, Veronika, Zofija).

V soseski bo skupno 49 stanovanj – 24 dvosobnih, 20 trosobnih, 4 štirisobna in 1 petsobno. Vsakemu stanovanju bosta 
na voljo dve parkirni mesti in shramba. Grofice bodo opremljene tudi z dvigali.

Več informacij o soseski najdete na spletni povezavi http://groficevransko.si/.

V ČEPLJAH BO KMALU ZRASLO SEDEM GROFIC
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Registrirana poraba alkohola v Sloveniji se je v letu 2016 
znižala v primerjavi z letom poprej. Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ) svetuje: poskrbite, da boste v poletnih 
mesecih zaužili dovolj tekočine. Najbolj odžeja voda, alkoho-
lu se izogibajte, saj povečuje dehidracijo, uvrščen pa je tudi v 
skupino rakotvornih snovi.

V Sloveniji je re-
gistrirana pora-
ba alkohola viso-
ka, skupaj s pro-
blematičnimi piv-
skimi navadami 
to pripomore k 
višjemu zdravst-
venemu bremenu. 
Slovenija že de-
setletja presega 
povprečje regi-

strirane porabe alkohola v primerjavi z EU in Evropsko regijo 
Svetovne zdravstvene organizacije. Tako Slovenija presega 
mejo, ko že govorimo o tem, da finančna škoda, ki jo ima 
država zaradi posledic popitega alkohola, preseže koristi, ki 
jih ima država od prodaje alkohola. Spodbudno je, da se je v 
letu 2016 v Sloveniji registrirana poraba alkohola v primerja-
vi z letom 2015 znižala, še vedno pa ostaja problematična z 
javnozdravstvenega vidika in še vedno nad mednarodnimi 
povprečji.
»Po zadnjih ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je 
znašala poraba alkohola v svetu v letu 2016 v povprečju 6,4 
litrov čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let, 
najvišjo porabo alkohola z 9,8 litri čistega alkohola na pre-
bivalca, starejšega od 15 let, ima še vedno Evropska regija 
Svetovne zdravstvene organizacije, kamor se uvršča tudi 
Slovenija. Slovenija pa ima hkrati že desetletja višja povpreč-
ja registrirane porabe alkohola v primerjavi z mednarodnimi 
povprečji,« je povedala prim. as. dr. Barbara Lovrečič, dr. 
med. spec. javnega zdravja in spec. soc. med. z NIJZ in doda-
la: »Na NIJZ ugotavljamo, da se je v letu 2016 registrirana po-
raba alkohola v Sloveniji v primerjavi z letom poprej znižala, 
kar je spodbudno, z javnozdravstvenega vidika pa poraba al-
kohola pri nas še vedno ostaja previsoka, saj stroški posledic 
zaradi alkohola presegajo koristi tudi zaradi problematičnih 
pivskih navad prebivalcev Slovenije. Podatki za 2016 kaže-
jo tudi, da še vedno vsak deseti prebivalec Slovenije v staro-
sti od 25 do 74 let čezmerno pije alkohol, vsak drugi pa se 
vsaj enkrat letno visoko tvegano opije.« 
Po izračunih NIJZ je registrirana poraba alkohola v letu 2016 
v Sloveniji znašala 10,5 litrov čistega alkohola na prebivalca, 
starejšega od 15 let, in se je v primerjavi z letom prej znižala 
za 1 liter na prebivalca, starejšega od 15 let. 
Preračun registrirane porabe alkohola v litrih čistega 
(100 %) alkohola na prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let 
2015 
11,5 l čistega alkohola, in sicer: 
5,7 l v obliki piva 
4,9 l v obliki vina 
0,9 l v obliki žgane pijače
2016 
10,5 l čistega alkohola, in sicer: 
4,3 l v obliki piva 
5,3 l v obliki vina 
0,9 l v obliki žgane pijače 

Preračun registrirane porabe alkohola v litrih po vrsti alko-
holne pijače na prebivalca Slovenije, starejšega od 15 let 

2015  114,6 l piva 
 44,5 l vina
 2,2 l žgane pijače 

2016 87,0 l piva 
 48,4 l vina 
 2,1 l žgane pijače 

»Ob teh podatkih opažamo, da pogosto še vedno zmotno mis-
limo, da sta pivo in vino manj škodljivi pijači v primerjavi z žgan-
jem, kar ne drži. Ne poznamo manj ali bolj škodljivih alkoholnih 
pijač, saj vse vsebujejo glavno sestavino alkoholnih pijač, to je 
etanol. Res je sicer, da pivo vsebuje v povprečju manj volum-
skega odstotka alkohola v primerjavi z vinom, pivo in vino pa 
manj volumskega odstotka alkohola v primerjavi z žganimi pi-
jačami, vendar je vsebnost alkohola v alkoholni pijači približno 
enaka v primerih, ko popijemo kozarec (1 dcl) vina z 12 vol. % 
alkohola ali vrček (2,5 dcl) piva s 5 vol. % alkohola ali kozarček 
(0,3 dcl) žgane pijače s 40 vol. % alkohola. Dejanski učinki na 
telo so odvisni od količine popitega alkohola, predvsem gra-
mov čistega alkohola, posledice pa tudi od pivskih navad,« je 
opozorila prim. as. dr. Barbara Lovrečič z NIJZ. 

»Ob tem je vredno dodati, da alkoholne pijače predstavljajo 
tudi nezanemarljiv energijski vnos – 1 pločevinka piva (0,5 l) 
ima podobno energijsko vrednost kot 1 rezina belega kru-
ha,« je povedala dr. Urška Blaznik, univ. dipl. kem., spec. 
san. kem. z NIJZ in dodala: »V poletnih mesecih zaradi višjih 
temperatur naše telo potrebuje več tekočine. Pogosto je pre-
pričanje, da nekatere alkoholne pijače preženejo žejo. Prav 
nasprotno, alkoholne pijače telo še dodatno dehidrirajo. To 
najbolje zaznamo z občutkom za žejo in s pogostostjo odva-
janja vode. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje 
količine telesnih tekočin za en do dva odstotka, lahko bistveno 
zmanjša naše telesne in duševne sposobnosti. Najprimernej-
ša pijača za odžejanje in nadomeščanje izgubljene tekočine 
je vodovodna pitna voda, priporočamo pa tudi blage neslad-
kane čaje. Izotonične pijače so za nadomeščanje tekočine 
primerne za uživanje le ob vzdržljivostnih telesnih naporih, 
ki trajajo več kot eno uro. Brezalkoholne sladke pijače pa 
so zaradi dodanega sladkorja ali sladil ter barvil in arom za 
odžejanje manj primerne.« 

»Poleg tega je Mednarodna agencija za raziskovanje raka alko-
holne pijače uvrstila med snovi, ki so rakotvorne za človeka, 
v isto skupino je uvrščen tudi tobak. Izpostavljenost alkoholu 
predstavlja tveganje za nastanek nekaterih vrst rakavih obo-
lenj: raka ustne votline in žrela, grla in požiralnika, raka jeter, 
debelega črevesa, danke in dojk, ki ga povezujejo predvsem 
s čezmernim pitjem alkohola. Tveganje za nastanek raka je 
povezano s pivskimi navadami in količinami zaužitega alko-
hola. Več alkohola in pogosteje kot oseba pije alkohol, večje 
je tveganje za nastanek nekaterih vrst raka, to tveganje pa se 
ne spreminja glede na različne vrste alkoholnih pijač, saj se v 
vseh nahaja etanol, ki se v človeškem telesu spremeni v acet-
aldehid, ki je dokazano rakotvoren,« je razložila prim. doc. dr. 
Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih. z NIJZ. 

PORABA ALKOHOLA V SLOVENIJI
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1. KRAJ PRIREDITVE    Vransko in okolica 
2. DATUM IN ČAS PRIREDITVE   Sobota, 22. 9. 2018, ob 9.00 
3. PRIREDITELJ IN IZVAJALEC   ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO 
4. TRASE     TEK na 300 m (VRTEC VRANSKO) 
     TEK na 300 in 600 m (OŠ VRANSKO-TABOR) 
     TEK na 5 km 
     TEK na 10 km 
5. PRIJAVA 
Prijave sprejemamo na e-naslov zkts.vransko@gmail.com do vključno 21. 9. 2018. Prijavo in plačilo prijavnine opravite v 
pisarni ZKTŠ v prostorih Športne dvorane Vransko, Vransko 23, od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 ali na številko 
TTR: 01389-3000000126 (obvezno napišite namen plačila: TEK 2018). Prijavne obrazce najdete na spletni strani www.
zkts-vransko.si. Skupaj s kopijo plačane položnice prinesete prijavni obrazec na kraj dogodka. PRIJAVE SE ZBIRAJO 
TUDI NA DAN PRIREDITVE, 22. 9. 2018.
6. PRIJAVNINA 
Prijavnina znaša 10 evrov. Za otroke do 15. leta ni prijavnine. 
7. ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vsakdo sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju bo poskrbljeno za nujno medicinsko pomoč. 
8. SPLOŠNA DOLOČILA 
Sodelujejo lahko vsi, ki izpolnijo prijavnico in poravnajo prijavnino. S podpisom na prijavnici udeleženci potrjujejo, da 
se strinjajo s pogoji prireditve. Udeleženci tečejo na lastno odgovornost. Vsi tekači so udeleženci v cestnem prometu, 
dolžni so upoštevati cestnoprometne predpise, navodila in opozorila organizatorjev. Organizator ne odgovarja za 
nastalo škodo, ki si jo povzročijo udeleženci med seboj ali proti tretji osebi. Udeleženci s podpisom prijavnice soglašajo 
z objavo fotografij na spletni strani organizatorja. Organizator si pridružuje pravico do spremembe datume prireditve, 
če ugotovi, da je to potrebno (slabo vreme …). 
9. OPREMA IN SANITARIJE 
Opremo lahko pustite v varstvo na prijavnem prostoru. Na razpolago so sanitarije in tuši v Športni dvorani Vransko. 

ZBOR UBELEŽENCEV od 8. ure dalje pri NOGOMETNEM IGRIŠČU VRANSKO (za vrtcem). 

TEK ZA SMEH - VRANSKO TEČE 2018
8. REKREACIJSKI TEK
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GRADBENO DOVOLJENJE PO NOVEM 

Novi Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati  junija 2018, 
prinaša kopico novosti pri pogojih za graditev objektov, 
zato želimo bodoče graditelje  na kratko seznaniti z 
nekaterimi najpomembnejšimi določili veljavne gradbene 
zakonodaje. 

Kaj vse po sprejemu novega zakona potrebujete za 
gradbeno dovoljenje za hišo?

Najprej morate imeti parcelo, pripraviti celotni projekt, 
pridobiti mnenja mnenjedajalcev, plačati takso in 
komunalni prispevek ter oddati vlogo na pristojni upravni 
organ. Preveriti je treba tudi skladnosti vaše gradnje s 
prostorskim aktom in režimi, ki so morebiti s posebnimi 
predpisi uzakonjeni na lokaciji gradnje. 

Gradbeno dovoljenje je osnova za to, da lahko na neki 
parceli začnete graditi svojo hišo. Upravna enota Žalec 
vam mora, potem ko ste oddali popolno dokumentacijo, 
izročiti gradbeno dovoljenje v 60 dneh. Pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je, da je vloga investitorja popolna, 
kar pomeni, da ni pomanjkljivosti in napak v zahtevanih 
dokumentih. 

Zagotovo je dobra novost za investitorje ta, da boste 
že pred nakupom parcele in pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja lahko od pristojne upravne enote pridobili tako 
imenovano predodločbo. Gre za dokument, iz katerega 
bo izhajalo, kaj je na določeni parceli mogoče graditi in 
pod kakšnimi pogoji. Predodločba bo zavezujoča tudi 
kasneje, ko boste želeli pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Če si bo občina ali država po vašem nakupu parcele glede 
možnosti gradnje na njej premislila, boste lahko zaradi 
tega zahtevali povračilo celotne škode. 

Ena izmed pomembnih novosti je obveznost prijave 
začetka gradnje. Investitorji ste dolžni  na pristojni upravni 
enoti prijaviti začetek gradnje najkasneje osem dni pred 
začetkom gradnje objekta, za katerega se zahteva 
gradbeno dovoljenje. Prijavi je  potrebno priložiti projekt 
za izvedbo in zapisnik o zakoličenju, z njo pa se  seznanijo 
tudi mnenjedajalci in inšpekcija. Za nadzor gradnje 
objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, 
bodo po novem pristojne občinske inšpekcije. 

Novost  je tudi, da se razna soglasja za gradbeno dovoljenje 
odslej imenujejo mnenja. Za ta mnenja je moč pričakovati, 
da se bodo po novem lažje in hitreje pridobivala. Razlog 
je v tem, da bo lahko investitor, če bo predolgo čakal na 
mnenje (molk mnenjedajalca), tako mnenje pridobil kar 
sam, in sicer od ustreznega izvedenca, plačati pa ga bo 
moral prvotni mnenjedajalec, ki sam ni bil dovolj ažuren. 
S to odgovornostjo lahko pričakujemo, da bodo prvotni 
mnenjedajalci bolj aktivni in bodo stvari reševali hitreje 
kot doslej. 

Za hiše (enostanovanjske objekte) pa poleg novosti za 
gradbeno dovoljenje  velja tudi to, da boste potrebovali še 
uporabno dovoljenje, ki doslej ni bilo potrebno. Uporabno 
dovoljenje boste lahko pridobili na upravni enoti na podlagi 
izjav udeležencev gradnje, dokumentacije za pridobitev 
uporabnega dovoljenja ter dokazila o zanesljivosti objekta. 

Pridobitev uporabnega dovoljenja je po novem tudi pogoj 
za določitev hišne številke. 

Investitor bo (tudi) po novem svojo hišo lahko gradil sam. 
Ne glede na velikost hiše bo potreben nadzornik gradnje, 
ki bo moral biti na gradbišču aktiven, o morebitnih 
nepravilnostih pa bo lahko že sproti obveščal razne 
inšpekcije. 

Gradbeno dovoljenje po novem ne bo več potrebno 
za gradnjo enostavnih (npr. garažna stavba do 20 m2, 
kot izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov) in začasnih 
objektov ter za vzdrževanje objektov in rušenje stavb. 
Če boste recimo kupili parcelo in bo na njej stala stara, 
odslužena hiša, ki jo boste želeli podreti in odstraniti ter 
na njej zgraditi novo, gradbenega dovoljenja za rušenje ne 
boste več potrebovali, lahko pa boste začeli z odstranitvijo 
objekta šele na podlagi prijave začetka gradnje. 

 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

Kulturni dom Vransko
sobota, 29. 9. 2018, ob 20.00
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Če v pomladnih mesecih niste poskrbeli za sterilizacijo/kas-
tracijo svojih mačk, ste v poletnem času postali del proble-
ma, vsekakor ne rešitve, saj je število zavrženih mladičev in 
odraslih mačk iz leta v leto večje. 

Vsa zavetišča, predvsem v poletnih mesecih, dobesedno 
pokajo po šivih, mačji mladiči pa končajo tudi sredi gozda, 
pod kolesi avtomobilov, na kmetijah, kjer jih je ravno tako 
preveč, in še kje, pozabljeni. Le redki imajo srečo, da najdejo 
odgovoren dom, kjer je zanje ustrezno poskrbljeno. Takšnih 
domov je žal vedno premalo. 

Zavedati se moramo, da smo kot po vseh ostalih zakonih 
tudi po Zakonu o zaščiti hišnih živali odgovorni za svoja de-
janja. Če ste v svoj dom sprejeli mladega mucka, najdenega 
ali podarjenega od znancev, je prav, da ste za vzgled drugim, 
predvsem svojim otrokom, ter zanj ustrezno poskrbite. 

Mačji mladiči lahko zapustijo svoje leglo po starosti 12 ted-
nov (kar zapoveduje tudi Zakon o zaščiti hišnih živali). Do te 
starosti jih samica nauči osnovnih pravil, ki kasneje vplivajo 
tudi na vedenje in socializacijo mačke. Zato nikakor ni pri-
poročljivo (prej kaznivo) mačje mladiče odvzeti iz legla pred 
12. tednom starosti, čeprav že sami jedo! 

Pred prihodom mucka v vaš dom poskrbite, da imate vse 
potrebno za bivanje. Potrebovali boste transportni boks (za 
obisk veterine), košaro za spanje, mačje stranišče in posip, 
skledice za hrano in vodo, igračke, praskalnik (preprečimo 
uničevanje pohištva) in morebiti tudi pripomočke za nego 
(krtače, glavnike). V kolikor že imate doma muce, morate 

novoprispelega člana nujno ločiti od ostalih muckov za ob-
dobje 14 dni! 

V tem času se lahko pokažejo najpogostejše bolezni, kot so: 
mačja kuga:  izjemno nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene 
vse mačke, ki so bile v stiku z obolelim ali okolico, v kateri 
je bival. Ni prenosljiva na pse ali ljudi. Smrtnost je precej-
šnja, predvsem pri mladičih do 5. meseca  starosti. Pred mač-
jo kugo mačko zaščitimo z ustrezno higieno (razkuževanje 
okolice), s karanteno in preventivnim cepljenjem; 

mačji aids/levkoza: virusa se ne prenašata na ljudi ali pse. 
Prenašata se preko izločkov, pretepanja nekastriranih 
samcev/nesteriliziranih samic, hranjenja iz istih posodic. Obe 
bolezni sta neozdravljivi, mački z obolenjem levkoze navad-
no ne živijo več kot dve leti. Zaščita za virus levkoze je ce-
pljenje zunanjih mačk, cepiva proti aidsu ni. Mačke, obolele 
za virusom AIDS, lahko ob ustrezni oskrbi dočakajo normal-
no starost. Obe bolezni ugotovimo s preprostim hitrim testi-
ranjem na najbližji veterini; 

mikrosporija: okužba kože, ki jo povzročajo glivice. Prenaša 
se na druge živali, tudi ljudi. Bolezen se prenaša z neposred-
nim stikom z okuženo dlako, ki se nahaja na živali ali v okol-
ju. Bolezen odkrijemo z enostavno metodo, t. i. preiskavo 
z Woodovo svetilko (glive navadno svetijo pod UV-svetlo-
bo). Pot do ozdravitve je dolga, vendar je bolezen v celoti 
ozdravljiva. V kolikor smo previdni pri rokovanju z obolelo 
mačko (uporabljamo ustrezno zaščito), lahko popolnoma 
preprečimo širjenje bolezni; 

paraziti: mačke imajo pogosto prisotne parazite (gliste, tra-
kulje), t. i. notranje zajedavce, in/ali zunanje (bolhe, klopi, 
uši). Zato ob prihodu muce v naš dom takoj razglistimo! Ta-
bleto proti notranjim zajedavcem lahko kupimo v lekarni. 
Notranji zajedavci se lahko prenašajo tudi na ljudi. Za ustrez-
no zaščito pred zunanjimi zajedavci uporabljamo ampule. Pri 
doziranju pazimo na starost mačke. Ampul za pse nikoli NE 
uporabljamo pri mačkah. 

Vse zgoraj naštete bolezni so zelo pogoste, zato je izrednega 
pomena, da pred prihodom muce v njen novi dom poskrbite 
za preventivni pregled, testiranje, cepljenje ter sterilizacijo/
kastracijo. Mačke se lahko sterilizirajo oziroma kastrirajo ta-
koj, ko dosežejo nad 1 kg, čakanje na prvo gonitev ali starost 
6 mesecev je nesmiselno in predstavlja tveganje za prenos 
zgoraj naštetih bolezni. V kolikor vam obisk veterinarja pred-
stavlja prevelik zalogaj, nas kontaktirajte in poskušali vam 
bomo pomagati v korist živali (070/85-11-66).

 

Če ste še vedno mnenja, da so mačke pač mačke in se lahko 
nekontrolirano množijo, prenašajo z ene lokacije na drugo in 
same iščejo hrano in zavetje, si boste verjetno premislili ob 
prvem srečanju z eno izmed tegob, ki  lahko doletijo vas in/
ali vaše druge hišne živali. Imeti popolnoma zdravega mač-
ka, brez ustrezne oskrbe, je zgolj sreča. Če jo izzivamo, pa 
lahko hitro postane nesreča.

MAČJI MLADIČKI
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Pod vodstvom državnega sekretarja mag. Marjana Podgorška se je danes na 
24. terenski seji sestala koordinacijska skupina za sanacijo posledic vetrolo-
ma iz decembra 2017, ki jo sestavljajo predstavniki Zavoda za gozdove RS 
(ZGS), družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG), predstavniki znanstvenih in-
stitucij in lastnikov gozdov. Po seji so si člani skupine v Leskovi dolini in Snežni-
ku ogledali delovišča, kjer se sanacija te naravne nesreče uspešno zaključuje.  

Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek je ob robu terenskega ogleda iz-
postavil: "Decembrski vetrolom je v Sloveniji podrl okoli 2,2 mio kubičnih metrov 
lesa, trenutno pa smo s posekom na 2 mio kubičnih metrov lesa, tako da se pri-
bližujemo zaključni fazi in bomo v slabem mesecu dni končali spravilo lesa z gozdnih 
cest ter iz gozdov, saj se na mesec pospravi 300.000 kubičnih metrov lesa. Sanacija 
vetroloma poteka tudi na Poljskem, Češkem, v Nemčiji, Avstriji, Švici. Primerljivo hitro 
smo gozdove sanirali v Sloveniji in v Švici – nekaj več kot 85 %, na Češkem so sanirali 
le 60 %, v Nemčiji pa 75 % gozdov. Po podatkih SiDG, d. o. o., nam je uspelo skoraj ves 
les, poškodovan po vetrolomu, prodati v Sloveniji, in to po dolgoročnih pogodbah, 
kjer so cene enake lanskim. Letos beležimo tudi 65 % manj odkazanih dreves, ki jih je 
napadel podlubnik, v primerjavi z enakim obdobjem lani, zato lahko povemo, da smo 
z veliko truda podlubnike ustavili." 
V decembru 2017 je eno petino slovenskih gozdov dodatno prizadel močan vetrolom, 
ki je poškodoval 2,2 milijona m3 drevja, večinoma iglavcev (90 %). Po površini priza-
detih gozdov je močno izstopalo Kočevsko, kjer je bilo poškodovanih kar 69 % gozd-
nih površin, močno poškodovani so bili tudi gozdovi na Notranjskem in Koroškem. V 
državnih gozdovih je bilo poškodovanih za skoraj 1 milijon m3 dreves oz. 43 % poško-
dovane lesne mase, ostala poškodovana lesna masa je v zasebnih gozdovih. Največje 
poškodbe so bile na Kočevskem (797.000 m3), sledilo je postojnsko (413.000 m3), 
slovenj-graško (262.000 m3) in nazarsko (262.000 m3) gozdnogospodarsko območje.  
Zavod za gozdove Slovenije je do sredine letošnjega februarja za čim hitrejšo in 
učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov pripravil Načrt sanacije gozdov, poško-
dovanih v vetrolomu, ki je podlaga za izvedbo vseh ukrepov za sanacijo stanja po 
vetrolomu in obnovo poškodovanih gozdov. Po vetrolomu je zavod lastnikom goz-
dov za izvedbo sanitarnega poseka izdal skoraj 11.000 odločb za posek v vetrolomu 
poškodovanih dreves, s čimer je podal obseg poškodb in usmeritve za sanacijo na 
večini poškodovanih gozdnih površin. Zimske razmere z obilico snega in mrazom so 
pozimi občutno oteževale izvajanje sanacijskih, del, v višjih legah pa ga še vedno one-
mogočajo.  

SANACIJA GOZDOV PO VETROLOMU 2017 SE USPEŠNO ZAKLJUČUJE
Načrt sanacije gozdov, poškodo-
vanih v vetrolomu 11.–13. 12. 2017 je 
ZGS izdelal za obdobje od leta 2018 
do 2022. Obnova poškodovanih 
gozdov (naravna in obnova s sajen-
jem oz. setvijo) je predvidena na 
5.450 ha, od tega je obnova s sad-
njo načrtovana na 432 ha, za kar bo 
do leta 2022 potrebno zagotoviti 
920.000 sadik gozdnega drevja. 
Skupna vrednost načrtovanih del 
za sanacijo gozdov je ocenjena na 
7 milijonov evrov. Za sofinanciran-
je načrtovanih del je potrebno iz 
proračunskih sredstev zagotoviti 
3,9 milijonov evrov. Ministrstvo bo 
sredstva predvidoma zagotovilo iz 
Programa razvoja podeželja za ob-
dobje 2014–2020, delno pa tudi iz 
proračuna Republike Slovenije.  

MKGP in ZGS sta v okviru svo-
jih pristojnosti izpolnjevala vse 
možne aktivnosti za čim hitrejšo 
sanacijo in preprečitev sekundarne 
škode. V ta namen je bila na podla-
gi pobude mini-stra mag. Dejana 
Židana ustanovljena tudi posebna 
koordinacijska skupina, ki jo vodi 
državni sekretar mag. Marjan Pod-
goršek. Skupina je sproti iskala 
rešitve v gozdno-lesni verigi za hi-
tro in učinkovito sanacijo posledic 
vetroloma. Na terenu so potekale 
okrepljene aktivnosti svetovanja, 
izobraževanja ter povezovanja 
lastnikov poškodovanih gozdov 
za skupno izvedbo del v gozdovih 
z usposobljenimi izvajalci, še pose-
bej na območjih z drobno gozdno 
posestjo. Izvajal se je tudi program 
demonstracij varnega dela v go-
zdu v razmerah naravnih ujm na 
vseh območnih enotah ZGS, ki so 
bile prizadete v vetrolomu.  

Posek in spravilo polomljenih in 
prevrnjenih dreves je izredno ne-
varno opravilo, zato ZGS lastni-
kom priporoča, da se za samostoj-
no izvedbo sečnje odločijo le, če so 
za to usposobljeni in opremljeni, 
drugače naj raje najamejo usposo-
bljene gozdne delavce.
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

4. 9. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 9. 2018
8.30 IZLET UPOKOJENCEV odhod z AP Vransko Društvo upokojencev Vransko

(03 5725 227)

8. 9. 2018 
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
IRENA KAVČIČ, flavta
ANJA GABERC, harfa

cerkev sv. Martina v Šmartnem/
Podvrhu

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298) 

15. 9. 2018
8.00

Očistimo svet 2018
ČISTILNA AKCIJA zbor pred občinsko stavbo Občina Vransko

(03 703 28 00)

15. 9. 2018 
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
GODALNI KVARTET DISSONANCE

cerkev sv. Mohorja in Fortunata v 
Stopniku

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 11, 031 210 298) 

18. 9. 2018
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 9. 2018
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

22. 9. 2018 
9.00

8. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE pri nogometnem igrišču ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

23. 9. 2018
12.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV Športna dvorana Vransko

Občina Vransko
Župnija Vransko

Župnijska Karitas Vransko   
OO RK Vransko
(03 703 28 00)

29. 9. 2018 
20.00 TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ Kulturni dom Vransko JABA DABA, d. o. o.

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

8. 9. 2018
8.00-13.00 SEJEM STARODOBNIKOV, DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub 
Savinjske doline

(041 620 270)

15. 9. 2018
11.00-14.00

TRADICIONALNO SREČANJE SAVINJČANOV, 
ZASAVCEV IN LAŠČANOV NA MRZLICI Planinski dom na Mrzlici Občina Žalec

23. 9. 2018
16.00 HUBERTOVA MAŠA Kapelica Sv. Huberta, 

Miklavž pri Taboru
Lovska družina Tabor

(031 524 111)

25. 9. 2018
18.00 PRAVLJIČNA URICA Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec
OK Tabor

(03 712 12 52)

POSLOVILI SO SE
Od junija do avgusta so se od nas poslovili:

Franc Goropevšek (1942–2018), Šmartno ob Paki 55 A
Rozalija Jelenko (1941–2018), Prekopa 17

Leopold Felicijan (1930–2018), Ločica pri Vranskem 47
Alojz – Lojze Kokovnik (1928–2018), Ul. Nikole Tesla 21, Žalec

Ivan Slapnik (1942–2018), Zaplanina 22
Milan Ocepek (1931–2018), Zahomce 20
Franc Jernejčič (1939–2018), Prekopa 42

Justina Jerman – Javorškova Tinka (1926–2018), Zahomce 12



28


