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številka 152
Vransko, 31. 1. 2019
Fotografija na naslovnici: Maja Podlesnik

Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko
Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11
E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net
Izdajatelj: ZKTŠ Vransko
Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož
Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec
Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje
Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Župnijska Karitas Vransko, 
NK Vransko, spletna stran Zavoda Stanislava, ČZS, Župnija 
Vransko, Fotografski studio DFG, Tone Tavčar, Darko Kramar, 
Robi Novak, Dragica Ropas, Katja Pečovnik Hadžič, Peter 
Lukman

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 28. 2. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 2. 2019 preko platforme
MojaObcina.si.

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.

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

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.

Pisce prispevkov obveščamo, da bomo v Občinskem 
informatorju objavljali le podpisane članke.

Hvala za razumevanje.

UREDNIŠTVO
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V dvorani kulturnega doma na Vranskem  je bila v petek 
zvečer,  21. decembra, proslava ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. Med prisotnimi, ki so dvorano napolnili do 
zadnjega kotička, so bili tudi Franc Sušnik, župan Občine 
Vransko, Aleksander Reberšek, poslanec v DZ, in župnik 
Jože Turinek.
Za samostojnost smo se Slovenci odločili na plebiscitu 23. 
decembra pred 28 leti. Skoraj 90 odstotkov vseh volilnih 
upravičencev se je odločilo za samostojno Slovenijo. Izide 
plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. de-
cembra praznujemo državni praznik, dan samostojnosti 
in enotnosti. 
Domovini so se poklonili s slovensko besedo, govorje-
no in zapeto. Domačnost in domoljubnost sta ustvarjali 
veličino in veličastnost dogodka. 
Ker je bilo lani Cankarjevo leto, katerega slogan je bil Can-
kar za vsak dan, so pozornost namenili tudi njemu, Ivanu 

Cankarju, velikemu slovenskemu pisatelju in dramatiku. 
Ob stoletnici njegove smrti so osvetlili Cankarjev jezik, 
v katerem je moč, je lepota, je hrepenenje, je veselje, 
je strast in pravica do tistega, česar se nam ne da vzeti: 
do obstanka. Cankar je podobo domovine razodeval v 
neizmerni lepoti in skrivnostni moči. Od daleč, iz tujine, jo 
je videl vso majhno, pa vendar kakor nevesto lepo, vred-
no vse ljubezni in zvestobe. 
Prireditev je bila preplet Cankarjevih besed in besed o 
Cankarju ter slovenskih pesmi, ki jih je zapela izjemna 
sopranistka Nataša Zupan ob klavirski spremljavi Irine 
Milivojević. V kulturnem programu so nastopili Kristina 
Bogataj, Irena Štusej, Valerija Jerman, Andreja Hutinski, 
Nina Trbovšek, Marko Lesjak in Jolanda Železnik, ki je bila 
tudi voditeljica proslave in avtorica scenarija ter besedila 
o Cankarju.

T. Tavčar

PROSLAVILI PRAZNIK DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
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Minulo leto je bilo v naši vasi družabno, športno in kultur-
no. Začnemo in končamo z novoletnim tekom.

Stalnica veliko naših družin so krajši in celodnevni spreho-
di. Takoj po novem letu tekači in kolesarji začnejo  nabirati 
kilometre, da pripravljeni sodelujejo na domačih in tujih 
maratonih.

Za pridne šolarje so starši ob koncu pouka oziroma začet-
ku počitnic pripravili celodnevni piknik.

Trije sovaščani so praznovali okrogle obletnice. Z vsakim 
izmed njih je praznovala vsa vas.

Vindijski knjižni klub vključuje vse osebe ženskega spola. 
Obnovo zadnje prebrane knjige so imele pri Gelci in za-
ključile pri Agici.

Kmalu po novem letu so uslužbenci naše občine postavili 
občinsko, državno in evropsko zastavo ob Vindija parku. 
Pohodniki in tekači od blizu in daleč, ki so prišli na novo-
letni tek, so bili prijetno presenečeni. Ponosni in počašče-
ni smo tudi Vindijčani.

Tek se kot vedno začne s stiskom rok in skupinsko fo-
tografijo, nadaljuje pa s tekom otrok na 1500 metrov, 
tekom na 7 kilometrov in tekom na 21 kilometrov. Kilo-
metrskemu potovanju korakov se pridružuje čedalje več 
ljudi. Morda je kriv postanek pri Francijevi domačiji. Naj-
mlajši udeleženec teka je štel tri leta, najstarejša udeležen-
ka pa dvainosemdeset let. Tek se vedno konča v poznih 
popoldanskih urah, kar ob obilici čaja, kuhančka in drugih 
dobrot ni težko.

Svet je lep.

ZASTAVE V VINDIJI

Liga jr. NBA je bila letos premierno organizirana tudi v 
Sloveniji, tako da smo vsaj delček NBA-manije po zaslugi 
Luke Dončića in Gorana Dragića okusili tudi pri nas. 30 
osnovnih šol in več kot 500 otrok v kategoriji do 13 let se 
je od oktobra do decembra potegovalo za naslov prvaka 
jr. NBA Slovenija.

Liga je bila sestavljena iz 30 ekip in organizirana po 
NBA-formatu. Vsako ekipo je predstavljala ena šola. 
Organizatorji so že v štartu poskrbeli za edinstven do-
godek, ki je otrokom prinesel nepozabne spomine in v 
slogu velikih NBA-zvezdnikov so tudi otroci (kapetani 
posameznih ekip) na uradnem žrebu na Ljubljanskem 
gradu izbrali svoje NBA-moštvo. Vranom z Vranskega 

oz. tistim učencem našega kluba, ki obiskujejo OŠ Vran-
sko-Tabor, je kapetan Gal GOSAK izžrebal klub DETROIT 
Pistons. 

Detroit Pistons so ligo začeli silovito in redni del konča-
li brez poraza. V izločilnih bojih so premagali še ekipi 
Charlote Hornets (OŠ Rodica) in New York Knicks (OŠ 
Domžale) ter se uvrstili na zaključni turnir najboljših 
štirih ekip. Skozi celotno ligo so ogrodje ekipe sestavljali 
Gal GOSAK, Urban OŠTIR, Miha KRAMAR, Martin ŽIL-
NIK, Aljaž NOVAK, Adam NOVAK in odlični Maj ŽURA. 
Odlično so igro dopolnjevali in svojo priložnost izkoristili 
mlajši igralci, ki so se pogumno zoperstavljali in polnili 
koše starejšim tekmecem. 

VRANI VRANSKO BLESTELI NA JUNIOR NBA SLOVENIJA

Zmago Šoštar
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Detroit Pistons je tako klonil šele v konferenčnem finalu, 
potem ko je ob glasni podpori navijačev in trdem boju 
pod koši moral premoč priznati ekipi Atlanta Hawks (OŠ 
Venclja Perka Domžale). Za najlepšo akcijo konferenčne-
ga finala, ki jo je s košem zaključila Lucija REMIC, so 
poskrbeli Gašper SLAPNIK, Rok REMIC in Gašper MAT-
KO, navijače pa je s trojko na noge spravil odlični, komaj 
8-letni Tevž GOSAK. Na zaključnem turnirju žal ni mogla 
nastopiti obolela članica naše ekipe Anika PEČOVNIK. 
Že samo nastopanje v ligi jr. NBA je za otroke velik do-
godek, ki si ga bodo zapomnili za vse življenje, končni 
izkupiček 10 zmag in samo 1 poraz pa ga še toliko bolj 
oplemeniti. 

"Ko sem bil star toliko kot otroci tukaj, na žalost nisem 
imel priložnosti sodelovati v tovrstnih programih, vem pa, 
koliko bi mi to pomenilo, zato se še toliko bolj z veseljem 
udeležim tovrstnih delavnic, in v res veliko zadovoljstvo 
mi je gledati nasmehe na obrazih otrok, ki se na ta način 
spoznavajo s košarko," je po zaključnem turnirju dejal 
Zoran Dragić, ki je igranje v ligi NBA okusil v dresih Phoe-
nix Suns in Miami Heat. 

Otroci so imeli priložnost spoznati tudi bivšega francos-
kega reprezentanta in zmagovalca lige NBA z moštvom 
Los Angeles LAKERS Ronnyja Turiafa, ki je kot ambasa-
dor lige zmagovalni ekipi podelil šampionske prstane. 
Zmagovalci so si podobno kot veliki košarkarji iz lige 
NBA na roke nadeli prave šampionske prstane in domov 
odnesli prvi pokal lige Jr. NBA Slovenia. 

Za izvrsten uspeh in priložnost, da smo lahko doživeli to 
čudovito izkušnjo, pa gre zahvala najboljšemu trenerju. 
ŽAN OCVIRK, hvala!

 Darko Kramar Prvaki Minnesota Timberwolves (OŠ Simona Jenka Kranj)

Detroit Pistons (OŠ Vransko-Tabor / Vrani Vransko)

Dvanajstega januarja 2019 smo pričeli z eno-
dnevnimi smučarskimi izleti. Na prvega v 
Mokrine/Nassfeld se je odpravilo kar 65 smučar-
jev z Vranskega in okolice. 

Zgodaj zjutraj se je že občutila pozitivna energija 
med smučarji. Lahko pa si predstavljate, kako je 
bilo ob prihodu na spodnjo postajo v Mokrinah, 
ko je sonce že obsijalo bližnje vrhove. Hitro smo 
se pripravili, malo podkrepili s svežimi žemljicami 
in že smo vijugali po progah, ki so zagotavljale 
dobro smuko ves dan. 

Največje zadovoljstvo organizatorja je, ko na 
koncu dneva vidiš nasmejane obraze smučarjev, 
ki ti povedo, da je bila smuka super. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na naslednjem 
smučarskem izletu v soboto, 2. 2. 2019, v Tur-
racher Höhe. 

ZKTŠ Vransko

PRVA SMUKA JE BILA SUPER
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Prva letošnja krvodajalska akcija je bila 17. januarja v dvorani kulturnega 
doma na Vranskem v organizaciji žalskega območnega združenja Rdečega 
križa, Občinske organizacije RK Vransko in Transfuzijskega centra Splošne 
bolnice Celje. Akcije se je udeležilo 63 krvodajalcev, kar zagotavlja trenutno 
zadostno zalogo krvi.
Na Vranskem je število krvodajalcev vsa leta najvišje, najnižje pa na Polzeli. 
V letu 2018 se je na petih lokacijah v Spodnji Savinjski dolini udeležilo akcij 
189 novih krvodajalcev, skupaj jih je bilo 2024. Leto prej jih je bilo 2003. Kljub 
manjši udeležbi je številka spodbudna. 
Naslednja akcija bo v veroučni učilnici Župnije Polzela  20. februarja, in sicer 
od 7. do 12. ure. 

T. Tavčar

NA VRANSKEM 63 KRVODAJALCEV

V torek, 18. septembra 2018, smo v Zavodu sv. Rafaela 
Vransko v sklopu operacije Vrt zdravilnih in aromatičnih 
rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
kot sodobno povezovalno središče Spodnje Savinjske do-
line na področju zelišč organizirali predavanje o zdravilnih 
zeliščih. Obiskala nas je znana zeliščarica Fanika Burjan, 
ki s svojim poznavanjem zelišč in njihove uporabe vedno 
navduši vse poslušalce. Spoznali smo osnove nabiranja, 
sušenja in uporabe zdravilnih rastlin, ki so v našem okolju 
najbolj poznane in najbolj razširjene. Fanika Burjan nas je 
tudi tokrat razveselila z doma pečenim sadnim kruhom in 
čajem, ki diši po domu naših babic. Poslušalce je poneslo 
nazaj, v čas, ko so se lahko še sami podali na travnike in 
gozdove, porasle z bujno cvetočimi in omamno dišečimi 
zelišči. Lepo in otožno se je bilo spominjati. In le naša Fa-
nika je tista, ki zna iz solz otožnih oči spomina pričarati 
nasmeh. 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Valerija Jerman

FANIKA BURJAN O ZDRAVILNIH ZELIŠČIH

Občina Vransko, Gasilska zveza Žalec in prostovoljna 
gasilska društva Prekopa-Čeplje-Stopnik, Vransko, Tešo-
va in Ločica pri Vranskem so v ponedeljek, 17. decembra, 
podpisali pogodbo o opravljanju javne gasilske službe za 
leta 2019.

Z njo vsako leto urejajo vsebino, obseg in način oprav-
ljanja gasilske službe in njeno financiranje. Občina se 
zavezuje, da bo financirala redno dejavnost gasilske 
službe, nakup opreme in vozil pa v okviru usklajenega in 
sprejetega finančnega načrta požarne varnosti v skladu 
s finančnimi možnostmi. 

Uvodoma se je župan  Franc Sušnik zahvalil gasilcem ter 
poudaril, da so gasilci steber zaščite in reševanja. Pose-
bej se je zahvalil tudi  Gasilski zvezi Žalec  za opravljeno 
delo, poveljnik GPO Vransko Vlado Reberšek pa je pov-
zel dejavnost v letu 2018 in se prav tako vsem zahvalil 
za uspešno izvedenih 11 posredovanj. Pogodbo je za 
Občino Vransko podpisal župan Franc Sušnik, v imenu 
GZ Žalec pa predsednik Gasilske zveze Žalec Edi Kugler, 
ki se je občini, občinskemu poveljstvu in gasilcem štirih 
prostovoljnih društev v občini Vransko zahvalil za dose-

danje uspešno sodelovanje ter izrazil željo, da bi tudi v 
letu 2019 bilo sodelovanje tako uspešno. 

Pogodbo so podpisali tudi predsedniki vseh štirih PGD v 
občini Vransko. S to pogodbo  Občina Vransko za izva-
janje javne gasilske službe v letu 2019 zagotavlja nekaj 
več kot 53 tisoč evrov. Od tega bodo za redno dejavnost 
namenili 20 tisoč evrov, 33 tisoč pa za odplačilo kredita 
za novo gasilsko vozilo PGD Vransko. 

T. Tavčar 

BREZ NJIH NE GRE
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Na Vranskem so tik ob župnijski cerkvi prizore pričevanja o Je-
zusovem rojstvu – žive jaslice tudi letos  uprizorili veroučenci 
in mladi iz župnije Vransko, pod okriljem katehistinje Katje 
Pečovnik Hadžič, v sodelovanju s Folklornim društvom Vransko 
in Občino Vransko. 
Predstavi so na sveti večer prisostvovali številni obiskovalci, 
ob 18. uri predvsem otroci in mlade družine, ob 23. uri pa tudi 
udeleženci polnočnice. Božično zgodbo je ob 18. uri spremljal z 
božičnimi pesmimi cerkveni pevski zbor »Gabrijelčki«, pod vod-
stvom Kristine Bogataj, drugo pa sta z glasbo spremljala Robi 
Zupan in njegova žena Sonja. Blagoslov jaslic je opravil  domači 
župnik Jože Turinek, ki je izrekel besede  zahvale vsem, ki so jih 
pripravili in s tem še obogatili doživljanje božične skrivnosti. 
Po vsaki predstavi so bili obiskovalci povabljeni k stojnici, na 
kateri so člani Folklornega društva Vransko ponujali domače 
dobrote in topel čaj. 

T. Tavčar

ŽIVE JASLICE NA VRANSKEM

V cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu je bil v četrtek, 21. decembra, že 
osmi tradicionalni Božični koncert učiteljev in učencev Glas-
bene šole Risto Savin Žalec. Zbrane obiskovalce sta v pre-
polni cerkvi uvodoma pozdravila ravnatelj šole mag. Gorazd 
Kozmus in pater Viktor Urh.

Koncert je bil izjemno težko pričakovan, saj gre za enega naj-
odmevnejših dogodkov glasbene šole, zagotovo pa za naj-
odmevnejši dogodek v tem času nasploh. Za koncert vlada 
tolikšno zanimanje, da čakajo obiskovalci na vstop v cerkev 
že uro pred koncertom, in ko se odpro vrata, se cerkev v 
trenutku napolni. Na koncertu smo lahko tako kot vsako 

leto slišali popularnejšo 
klasično glasbo z novo-
letnim pridihom, ki je 
zagotovo znana prav 
vsakemu izmed nas. 
Kot vsak koncert do 
sedaj je tudi letošnji po-
stregel s presenečenjem, 
saj se je v zadnji skladbi 
in dodatku predstavil ce-
loten kolektiv glasbene 
šole kot pevski zbor, ki je 
zapel ob klavirski sprem-
ljavi ravnatelja šole mag. 
Gorazda Kozmusa, nav-
dušeni obiskovalci pa 
so s stoječimi ovacijami 
nagradili nastopajoče. 
Bučen aplavz je prekinila 
skladba Sveta noč, ki so 

jo učitelji zapeli kot dodatek koncertu. Koncert predstavlja 
ponovni presežek v delovanju glasbene šole z ravnateljem 
mag. Gorazdom Kozmusom. 

T. Tavčar 

BOŽIČNI KONCERT V CERKVI SV. NIKOLAJA V ŽALCU

V okviru Tedna pisanja z roko 2019 smo s prostovoljci odšli v 
dom za starejše, Zavod sv. Rafaela na Vranskem. Tam nam je 
gospa Lavra Končnik Perpar pokazala posebno pisavo črk, ki 
se jo je naučila v šoli in zdaj že zelo lepo piše. Pred leti je ime-
la v šoli kaligrafski krožek in je učence učila te posebne črke. 
Oskrbovancem v domu je bila pisava zelo všeč, zdela se jim 
je zelo posebna. Mnogi od njih je niso mogli poskusiti pisati, 
saj zelo težko pišejo. Mi prostovoljci smo poskusili prav vsi. 
Ta dan nam je bil vsem zelo zanimiv.

Lara Drolc, 6. a

TEDEN PISANJA Z ROKO 2019: KALIGRAFSKA DELAVNICA ZA PROSTOVOLJCE IN 
STAREJŠE V ZAVODU SV. RAFAELA NA VRANSKEM
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sobota, 16. februar 2019, ob 19.30

Tone Partljič
ŠTAJERC V LJUBLJANI

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

KUD Štefan Romih Črešnjevec,
Gledališka skupina "Vsi prisotni"

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

Smučanje v Avstriji 2019 
Datum Kraj Cena 

odrasli 
Cena 
otroci 
2004-2012 

Cena 
mladina  
2000-2003 

Cena 
seniorji 
1953 in starejši 

sobota, 
2. 2. 2019 

TURRACHER 
HÖHE 

55,00 37,00 49,00 53,00 

nedelja, 
3. 3. 2019 

GERLITZEN/ 
OSOJŠČICA 

50,00 35,00 / / 

Cene so v EUR. 
Minimalno število potnikov: 40 

Prijave sprejemamo: ZKTŠ VRANSKO, 041 238 749 ali zkts.vransko@gmail.com 

                                             

sobota, 23. februar 2019, ob 19.30

Rok Sanda
FENIKS

ko opeka zagori
drama

KUD Mali petelin

ZKTŠ

ZA
 A

BO
N

M
A 

IN
 IZ

VE
N

ABONMA

2018/2019
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V FEBRUARJU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• ponedeljek, 4. februar 2019, ob 18. uri: Trenutki tišine za Prešerna, predstavitev knjige F. Drolca 
• torek, 5. in 26. februar 2019, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci doma 
• torek, 26. februar 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 
• torek - sobota, 5.-23. 2., v času odprtosti knjižnice: BUKVARNA 

Vabljeni!

VRTEC NA OBISKU 
Dva petkova dopoldneva v januarju smo 
v naši knjižnici gostili naše najmlajše, ki 
obiskujejo Vrtec Vransko. Srečanja so nam 
prešla že v navado, zato otroci dobro poznajo 
delovanje knjižnice in pravila, ki veljajo »pri 
nas doma«. Na tokratnih druženjih smo 
prebirali pravljice o zimi in zimskih radostih, 
o živalih, ki bivajo tam daleč na severu, ter o 
odnosih med nami. 

Srečanja nam vedno znova dokazujejo, 
da je domišljija otrok neizmerna in da so 
prav knjige tiste, ki otroke spodbujajo k 
odkrivanju, raziskovanju, sočutju, lepemu 
obnašanju in razumevanju sveta. 

PRAVLJIČNA  JOGA S  SUZANO ŠKRAP 
V torek, 22. januarja 2019, smo na pravljični uri razvijali ne le bralne in slušne spretnosti, temveč tudi telesno 
moč, gibljivost, motorične sposobnosti ter se učili začutiti moje telo in se sprostiti. 

Vaje smo izvajali na igriv, otrokom prijazen način, njihovo pozornost pa je izvajalka joge, gospa Suzana Škrap, 
pridobila s pripovedovanjem pravljice. Srečanje je bilo zanimivo in hvala gospe Suzani, ki je z nami delila svoj 
čas in znanje.

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Mohorič, I.: Zgodovina rudarstva v Sav. dolini 
• Bogle, J.: Srce za Evropo 
• Atai, S.: Devet let po razsvetljenju 
• Novak P., I. in dr.: Ivan Cankar, lit. revolucionar 
• D'Andrea, L.: V senci zla 
• Kleypas, L.: Razgaljena preteklost 
• Hulsman, P.: Sreča je, če vseeno ljubiš 
• Jackson, S.: Večna ljubezen 
• Šimleša, B.: Resnice in zmote o ljubezni 
• Weiss, S.: Leseni deček 
• Gantar, M.: Ko ima življenje žur 
• Iowe, K.: Strah in svoboda 

• Bannalec, J. L.: Bretonske skrivnosti 
• Morgan, S.: Čudež na peti aveniji 
• Grimaldi, V.: Ljubezen se skriva v majhnih … 
• Hoyt, E.: Temačni vojvoda 
• Bishop, G.: Vzemi se v roke! 

MLADINA
• Hill, E.: Pikijeva knjiga zgodbic 
• Capell, T.: Rišemo črke 
• Blyton, E.: Nagajivka Nika v šoli 
• Briggs, R.: Sneženi mož 
• Morpurgo, M.: Črna kraljica
• Bright, R.: Lev v srcu 
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Januarsko srečanje kuharjev je bilo še posebej zanimivo. 
"Najboljše kosilo, najboljša večerja, kar sanja se mi o po-
hančkih," so bile izjave učencev na koncu dneva. Da pa nis-
mo pripravljali samo "nezdrave" hrane, smo poskrbeli še za 
degustacijo sončničnega olja. Primerjali smo domače hladno 
stiskano sončnično olje lokalnega pridelovalca Ivija Hrastni-
ka in olje, kupljeno v trgovini. Olju smo najprej ocenili barvo. 
Tisto iz trgovine je bilo brezbarvno, domače pa zlato rume-
no. Olje iz trgovine je bilo brez vonja, medtem ko je domače 
dišalo tako omamno, da smo ga hoteli vsi poskusiti. Narezali 
smo si manjše koščke kruha in z njim okušali olje. 

"Kot bi jedel oreščke. To olje je še boljše od bučnega," so 
ugotavljali nekateri.

Potem pa kuha in praženje krompirja, priprava in filiranje 
piščančjih prsi, paniranje v moki, jajcih in drobtinah. Še pose-
bej je bilo zanimivo kuhanje prežganke. "Jaz je ne jem," je 
rekla večina. Ula pa je poznala prav vse sestavine, ki spadajo 
vanjo. Povedala je, da jo velikokrat je pri babici za zajtrk. Mi 
smo jo imeli namesto goveje juhe, saj kuhanje le-te vzame 
veliko več časa. 

Pripravili smo si praznične pogrinjke in pojedli vso prežgano 
juho, pražen krompir in ocvrtega piščanca. 

Domače nedeljsko kosilo je bila dobrodošla sprememba po 
decembrskih  sladicah in novoletnih pojedinah.

Mentorici: Maja Jerman in Mojca Remic

KUHANJE S SRCEM – DOMAČE NEDELJSKO KOSILO

PRAZNIČNI DECEMBER V VRTCU VRANSKO
December je že sam po sebi mesec nenehnega pričakovan-
ja, čudežnih in čarobnih trenutkov in bleščečih okraskov na 
vsakem koraku. Če ga popestrimo z zanimivimi dejavnostmi 
in druženjem, pa je še lepši. 

 V vrtcu smo poskrbeli, da so bili decembrski dnevi še pose-
bej lepi. Ob ponedeljkih so potekale dejavnosti na nivoju 
celega vrtca, tako da so otroci prehajali med oddelki in se 
udeleževali dejavnosti, kjer so želeli. Ob tem so se spotoma 
na hodniku še razgibali in si privoščili slasten čaj na čajan-
ki na spodnjem hodniku. Tisti z bolj kuharsko žilico pa so 
sodelovali še pri peki piškotov pri kuharskem krožku. 

Tako smo uživali tri ponedeljke zapovrstjo in ob tem izdelali 
še okraske za vrtčevske hodnike in voščilnice za novo leto. 

Tudi petki so bili zelo pestri. Posvečeni so bili plesnim aktiv-
nostim, sprostitvi in masaži ter ogledu kakovostnih zimskih 
risank. Prvi petek v decembru smo tako uživali na plesu z 
modnimi dodatki, seveda z obvezno modno revijo. Drugi 
petek je bil na vrsti Grajski ples in izdelava ustreznih pripo-
močkov (krone, nakit …). Tretji petek smo imeli zabavo v 
pižamah in karaoke. 

Vsakič smo ob koncu plesa uživali in se umirjali ob risankah 
(Sneženi mož …) in pokovki, medenjakih in sadno-žitnih 
ploščicah, ki so jih otroci pripravili sami. 

Skupaj smo počeli tisto, kar je najpomembnejše – se skupaj 
igrali, smejali, plesali, peli  in si vzeli čas za druženje ter tkanje 
in utrjevanje prijateljskih vezi. 

Mesec je kar prehitro minil in že je tu januar, ki je spet poln 
izzivov in  novih idej, ki nam  jih res nikoli ne zmanjka.

Srečno 2019 vam želimo otroci in strokovne delavke Vrtca 
Vransko.

Koordinatorici: Nada Kolar in Barbika Skok
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Učenci so navdušeno povedali:

Prireditev se mi je zdela zelo zanimiva in poučna, saj so glasbeniki naredili 
pravo zabavo. BQL sta ljudske pesmi predstavila zelo sodobno, zelo »kul«. V 
nastop so vključili tudi publiko, cela dvorana je pela in plesala. Odlično pre-
senečenje! (devetošolka)

Predstava je bila zanimiva. Najbolj všeč pa mi je bil drugi del z BQL in Niko Zor-
jan, saj sem njihova velika oboževalka. Zelo rada jih poslušam. (sedmošolka)

Na koncertu mi je bilo zelo »kul«, ker si nisem predstavljal, da so slovenske 
ljudske pesmi lahko tako dobre. (sedmošolec)

Mentorica: Tadeja Zupanc 

ZADNJI ŠOLSKI DAN IN BQL
Zadnji šolski petek v letu 2018 smo prežive-
li v zelo prazničnem vzdušju. Na razrednih 
urah smo z razredniki spregovorili o pomenu 
bližajočih prazničnih dni, ki so zelo pomem-
bni za obstoj našega naroda, naše kulture in 
tradicije. Veliko lepih in spodbudnih besed je 
bilo izrečenih, vse pa so okrepile medsebojno 
spoštovanje in pomoč, srčnost ter naše želje 
po zdravju, sreči in uspehu. 

S temi radostnimi občutki smo najprej sku-
paj v športni dvorani zaznamovali slovenski 
državni praznik, dan samostojnosti in enotno-
sti. Učenci 9. a-razreda so pripravili dramsko 
igro in nas spomnili na dogodke iz leta 1990, 
ko smo Slovenci na plebiscitu odločali o ob-
stoju naše države. Ponosno so predstavili 
slovenske simbole: himno, zastavo in grb. 
Učenci 4. b in 5. c-razreda POŠ Tabor pa so 
program popestrili s slovenskimi ljudskimi 
izštevankami in ljudskim plesom. Zapeli in zai-
grali so tudi slovensko ljudsko: Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko. 

Sledilo je veliko presenečenje kot praznično 
darilo šole za vse učence. Na odru sta zapela 
pevca glasbene skupine BQL, ki s projektom 
SLOVENSKE LJUDSKE SO KUL navdušujeta 
staro in mlado. Pridružila se jim je še Nika Zor-
jan in skupaj so dvignili dvorano na noge.

Prireditev so pripravili mentorji: Zlatka 
Avžner, Vanja Govek, Simona Jan, Jože To-
plak, Tina Žličar in Tadeja Zupanc.

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Natečaj že več let organizirata Medex in HOFER in skušata 
popeljati otroke v svet narave in čebel ter jim približati mi-
sel, kako pomembno je »že danes misliti na jutri«. Na njim 
zanimiv način skuša natečaj spodbuditi k razmišljanju o 
tem, kakšen je čist, zdrav in lep gozd ter kako pomembne 
so čebele za življenje in okolje, v katerem živimo. Zavedati 
se moramo, da smo vsi skupaj in vsak posameznik posebej 
odgovorni za ohranjanje naravnega ekosistema, del katere-
ga so tudi zdravi gozdovi in čebele.  

Naloga je bila okrasiti vnaprej izdelano šablono praznične 
smreke iz lepenke, pri tem pa nam je bila izhodišče zgodba 
»Sivka in Ferdo praznujeta svetovni dan čebel«.  Naša zgod-
ba govori o tem, kako si Sivka in Ferdo želita, da bi vsi na 
svetu izvedeli, kako pomembne so čebele. Odločila sta se, 
da bosta z "zelenimi" prevoznimi sredstvi, kot so kolo, skiro, 
kotalke, rolka, odšla okoli sveta po cvetlični poti. Vse, ki jih 
bosta srečala, bosta povabila k praznovanju svetovnega 
dne čebel. Ob tem sporočata, da je gozdna in cvetlična paša 
glavni vir hrane, zato je naravo treba ohranjati. 

Izmed 600 prispelih smrek je bila naša izbrana med 84 najiz-
virneje okrašenih eko smrek, ki jih je izbrala interna komisija, 
sestavljena iz predstavnikov obeh organizatorjev. Za ta 
uspeh so zaslužni predvsem učenci iz 2. a-razreda OŠ Vran-

sko-Tabor, zahvala pa gre tudi sodelavkam Mateji Potočnik, 
Klavdiji Kropec in Mateji Jeler. Smreke so v decembru krasile 
trgovine HOFER po Sloveniji. Našo lahko najdete v PE Koper 
Dolinska. Za nagrado smo prejeli medeni paket, sestavljen iz 
izdelkov obeh organizatorjev. Z veseljem se bomo poslad-
kali! 

Zapisala razredničarka 2.a-razreda Nataša Pečovnik

ČEBELE IZ 2. A NAGRAJENCI NATEČAJA »DELUJ EKO – OHRANI ČEBELO IN SMREKO«
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13. decembra smo na Osnovni šoli Vransko-Tabor organizirali 
bralno noč za učence 3. in 4. razreda. Učenci so morali za 
»vstopnico« na bralno noč prebrati eno izmed knjig iz zbirke 
Detektivska agencija Lovro in Maja švedskega pisatelja Mar-
tina Widmarka, iz knjige zapisati najbolj zanimivo poved ter 
to poved ilustrirati.  Vsi učenci, ki so upoštevali navodila in 
nalogo opravili, so se lahko udeležili bralne noči. Bralne noči 
se je tako udeležilo 33 pridnih bralcev. 

Učenci so na bralni noči sodelovali v različnih detektivskih 
dejavnostih. 

Najprej so v skupinah predstavili zgodbe ostalim učencem, ki 
zgodbe niso brali. Pomembno je bilo, da zaključka niso raz-
krili ostalim učencem, temveč so jih zgolj navdušili za branje 
ostalih zgodb iz zbirke.  

Prva delavnica je bila dramska, saj so učenci v skupinah dobili 
škatlo z različnimi predmeti, ki so jim bili v pomoč pri pripravi 
kratke dramatizacije (Primer: 1. skupina je v svoji škatli do-
bila prostor: živalski vrt, osebe: Lovro, Maja ter oseba, ki jo 

določijo sami, predmeti v škatli so: škarje, CD-ji in domine). 
Dva člana skupine sta bila zadolžena, da pripravita plakat 
kot vabilo na predstavo in zgodbo pred začetkom tudi na-
povesta.  Ostali člani so morali sestaviti zgodbo in jo odigra-
ti. Učenci so se zelo vživeli v svoje vloge, tako da so nastale 
zanimive dramatizacije. 

Na drugi delavnici so se učenci znašli v čisto pravi »Sobi po-
bega«. To je igra, ki je čez noč navdušila in tudi mi smo se 
morali preizkusiti v njej. Smisel igre je, da najdeš pot iz sobe, 
v tem primeru iz knjižnice ali učilnice tako, da rešiš uganke. 
Učencem smo v knjižnici oz. učilnici skrili barvne listke z 
miselnimi ugankami, ki so jih morali poiskati.  Nato so mora-
li poiskati učence z isto barvo listka, sestaviti uganko in jo 
potem tudi rešiti.  Učenci so se zelo zabavali pri reševanju 
ugank, ki niso bile preproste. 

Noč je bila kratka, zjutraj pa nas je zunaj pričakal sneg.

Katja Brezovnik in Polona Vodičar

DETEKTIVSKA BRALNA NOČ

December je mesec, ko si prižigamo 
svečke in iščemo svetlobo, saj nam 
narava ponuja dolge zimske večere. 
Že od nekdaj so si v tem času pripo-
vedovali zgodbe. Z njimi so predajali 
ljudsko izročilo, modrost in si krajšali 
čas. Seveda so posedali ob ognju. In 
kaj si lahko želiš še več? 

Planinski krožek si je v sodelovan-
ju s kuharsko-vrtnarskim krožkom 
pričaral prav posebej čudovit večer. 
Z Vranskega smo se odpravili ob peti 
uri, ko se je že dodobra stemnilo, 
prižgali smo si svetilke in jo mahnili 
na pot. Šli smo mimo doma gospe 
ravnateljice. Pogumno smo po-
zvonili in zapeli kratko božično pe-
sem. Vsi domači so prihiteli, saj jim 
je 27 otrok prineslo veselje. Postreg-
li so nas s sokom in napolitankami. 

PRAVLJIČNI DECEMBRSKI POHOD 
Slastno, slastno. Potem pa spet pot pod noge. Odšli smo proti Ločici. Malce smo se 
zadržali na igrišču, le toliko, da smo zapeli eno poskočno, potem pa naprej proti vasi. 
Pri prvi kmetiji – Pri Žotlarju smo srečali gospodinjo Zofijo. Tudi njej smo zapeli in ji po-
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Tretješolci spoznavamo našo domovino Slovenijo. Spoznava-
mo simbole, pokrajino, mesta, kraje, reke, prebiramo sloven-
ske pripovedke. Slovenijo spoznavamo skozi besedo, sliko in 
film in tudi igro. Odločili smo se, da nekaj naše tradicije tudi 
okusimo, zato smo pripravili prekmursko gibanico po tradicio-
nalnem receptu. 

Učenci so postali čisto pravi kuharji, ki so si sami pripravili de-
lovni prostor, sestavine, pripomočke, prebrali recept in delali 
po receptu. Kaj in kako so delali, so zapisali sami.

Danes smo delali prekmursko gibanico. V naši ekipi smo delale 
krhko testo. Všeč mi je bilo, ko smo mesile testo. Vanj smo dali 
ostro moko, sladkor, maslo, sol. Delali smo po skupinah. Eni 
so imeli skutin nadev, eni jabolčni, eni makov, drugi orehov 
nadev in smetanov legir. Delo mi je bilo zelo všeč. Všeč mi je 
bilo, ker se nobena ekipa ni zmotila. 

Metka Grahek Ličer, 3. b

Danes smo v šoli spekli prekmursko gibanico. Imeli smo šest 
skupin, vsaka skupina je pripravila en nadev. Bila sem s Tibor-
jem in Žigom. Zabavali smo se. Ko smo naredili nadev, smo v 
pekač zložili celotno gibanico in jo dali v pečico. Ko se je giba-
nica spekla, smo jo pojedli. Bilo mi je všeč. 

Tara Cestnik Čujo, 3. b 

Danes smo pekli prekmursko gibanico. Ta gibanica ima 
ogromno plasti. Ima plasti skute, maka, orehov, jabolk, testa 
in smetanov legir. Če ima več plasti, se dalj časa peče. Gibanica 
je priljubljena jed v Prekmurju. Tam jedo tudi bograč. V skupini 
sem bila z Manco in Metko. Počutila sem se odlično. 

Maruša Fendre, 3. b

OKUSIMO TRADICIONALNO SLOVENSKO JED

lepšali večer. V hiši sredi vasi pa so nas že čakale Ajda, Man-
ca, Žana in gospa Mojca, ki so pekle piškote in kuhale čaj. Kar 
v hišo so vabile. Vsak je svoj doma izdelani okrasek obesil na 
smrečico, ki nas je čakala v dnevni sobi. Posedli smo se okoli 
kamina, se sladkali z mamljivo dišečimi piškoti, mandarinami 
in čajem. Še posebej pa smo se načudili gospodu, ki nas je 
čakal tam. Bil je pravljičar Arnold Marko. Odprtih ust in v čisti 

tišini smo poslušali o čarovnici, ki ji je bilo ime Ledeni mraz, 
kako je vzela letne čase in ljudem pustila le zimo in kako  je 
pogumna deklica vse skupaj rešila. No ja, vsega vam pa tudi 
ne izdamo. Z radostjo smo odšli k staršem in se odpeljali do-
mov v tople postelje, sanjat svoje sanje.

Mentorji: Maja Jerman, Mojca Remic, Neža Justinek in 
Matej Jerman

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor



15Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

Brez računalniške tipkovnice si je danes težko zamišljati pis-
no komuniciranje. Tipkovnica omogoča enostavno, hitro in 
učinkovito pisanje. Vendar smo prepričani, da tipkanje ne 
more v celoti nadomestiti pisanja z roko. Pisanje z roko je 
fina motorična spretnost, neponovljiva, tako kot prstni odtis. 

Strokovnjaki opozarjajo, da naši možgani bolj kompleksno 
delujejo pri pisanju z roko kot pisanju s tipkovnico. Infor-
macija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dalj časa. 
Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo tudi dol-
gotrajnejšo pozornost. 

Šolski minister, dr. Andrej Pikalo, nas opozarja na pomen 
ravnovesja v pisanju s tipkovnico in pisanju z roko. Delovna 
mesta prihodnosti bodo bolj kot doslej povezana z ustvarjal-
nostjo, domišljijo, komuniciranjem, čustvi, empatijo. In ker je 
pisanje z roko izvirna aktivnost, je to še en razlog več, zakaj 
ga je pomembno razvijati in ohranjati. 

V letošnjem šolskem letu smo se na naši šoli tako odločili, da 
bomo tudi mi sodelovali v Tednu pisanja z roko 2019, ki od 21. 
do 25. januarja poteka po vsej Sloveniji. Ustanovitelji in pod-
porniki tedna so Društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter Zavod za šolstvo. 

V tem tednu po centralni in podružnični šoli potuje Potujoči 
zvezek, v katerega bo prav vsak učenec z roko zapisal »To je 
moja pisava. Nihče drug nima take.« in se zraven podpisal. To 
bo zbir originalnih zapisov, saj je pisava vsakega od nas izvir-
na in neponovljiva. O dogajanju snemamo tudi kratek film. 

Ves teden poteka nagradna igra z naslovom »Le kateri učitelj 
tako piše?« Na ogled so trije plakati, eden za razredno stop-
njo, eden za predmetno stopnjo in eden za podružnično 
šolo. Na vsakega je osem različnih učiteljev zapisalo »To je 
moja pisava. Nihče drug nima take.« Naloga učencev je, da 
skušajo uganiti, kateri učitelji so pisali na plakate.

Mojca Zavasnik, koordinatorica Tedna pisanja z roko 2019 

TEDEN PISANJA Z ROKO 2019 NA OSNOVNI ŠOLI VRANSKO-TABOR

V preteklem mesecu smo se v oddelku veliko pogovarjali o 
drugačnosti. Med nami obstajajo velike razlike in prav je, da 
se že v vrtcu zavemo, kako te razlike premagati. Vedno je 
dobrodošla iznajdljivost, predvsem pa strpnost in medseboj-
na pomoč.  Želimo si odgovorne otroke, ki bodo razumeli 
in znali sprejeti drugačnost okoli sebe, predvsem pa, da se 
bodo nanjo ustrezno odzvali. 

Klavdija Konečnik

DRUGAČNOST
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Dogodki:

V soboto, 15. decembra 2018, je v Braslovčah na dveh lo-
kacijah potekal zaključni izpit za tečajnike, ki so vse od 7. 
septembra 2018 obiskovali 149-urni tečaj za operativnega 
gasilca, ki ga je organizirala GZ Žalec. Za uspešno dokončan-
je so morali opraviti zaključni izpit iz teoretičnega in prak-
tičnega dela pred izpitnima komisijama, katerih predsednika 
je imenovala GZ Slovenije. Vsi tečajniki so oba izpita uspešno 
opravili. Vsem čestitamo in jim želimo pri novih izzivih, ki jih 
bo prineslo operativno delo v gasilskih društvih, veliko volje 
in uspehov. 

Razpored občnih zborov PGD in Skupščine GZ: 
• 2. 2. 2019 ob 18.00 Polzela 
• 2. 2. 2019 ob 19.00 Grajska vas 
• 2. 2. 2019 ob 18.00 Gotovlje 
• 2. 2. 2019 ob 19.00 Zavrh pri Galiciji 
• 2. 2. 2019 ob 19.00 Ojstriška vas 
• 9. 2. 2019 ob 19.00 Dobriša vas-Petrovče 
• 9. 2. 2019 ob 18.00 Griže 
• 9. 2. 2019 ob 19.00 Ločica pri Vranskem 
• 9. 2. 2019 ob 19.00 Trnava 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Kasaze-Liboje 
• 16. 2. 2019 ob 18.00 Letuš 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Loke 
• 16. 2. 2019 ob 19.00 Prekopa-Čeplje-Stopnik 

• 16. 2. 2019 ob 18.00 Vrbje 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Vransko 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Andraž nad Polzelo 
• 23. 2. 2019 ob 19.00 Ložnica 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Velika Pirešica 
• 23. 2. 2019 ob 18.00 Parižlje-Topovlje 
• 23. 2. 2019 ob 19.00 Kapla-Pondor 
• 2. 3. 2019 ob 18.00 Braslovče 
• 2. 3. 2019 ob 18.00 Arja vas 
• 2. 3. 2019 ob 18.00 Šempeter v SD 
• marec 2019 ob 18.00 Žalec   
• 29. 3. 2019 - 64. SKUPŠČINA GASILSKE ZVEZE ŽALEC 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze Žalec 
opravili 10 intervencij, ki so skupno trajale 28 ur in 40 minut. 
Najdaljša intervencija je trajala tri ure, najkrajša pa 50 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 9 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela so imeli štiri intervencije, v GPO 
Braslovče pet intervencij, GPO Tabor in GPO Vransko sta 
imeli po  eno intervencijo. 

Tadej Zupan, 
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. DECEMBROM 2018 
in 15. JANUARJEM 2019

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec: 
Intervencije na območju občine Vransko med 15. decembrom 2018 in 15. januarjem 2019 – IZPIS VULKAN

12. 1. 2019 GPO VRANSKO 

Ob 10.15 se je v kraju Stopnik, Gasilska zveza Žalec, pri delu v gozdu poškodoval občan. Posredovali so gasilci PGD Vransko, 
Ločica pri Vranskem in Prekopa-Čeplje-Stopnik, ki so do prihoda NMP Žalec in Celje nudili pomoč poškodovanemu in ga 
prinesli do reševalnega vozila. NMP Celje ga je odpeljala v SB Celje. 

Od ponedeljka, 26. 11. 2018, do nedelje, 2. 12. 2018, 
je potekal Teden Karitas. Z geslom »MLADOST IZ 
KORENIN MODROSTI« je nagovarjal k povezano-
sti med mladimi in starejšimi. V duhu tega gesla 
smo sodelavci Karitas Vransko skupaj z mladimi 
v tem tednu izvedli delavnico izdelovanja advent-
nih venčkov, ki smo jih potem za prostovoljne 
prispevke ponujali na stojnici v trgovini Jager in 
v nedeljo pred cerkvijo. Ob prijetnem druženju z 
mladimi, smo na ta način, za pomoč družinam v 
stiski in obdaritev starejših ob Miklavževem obi-
sku, zbrali 640 evrov prostovoljnih prispevkov. 

Hvala vsem sodelujočim na delavnicah in vsem 
darovalcem. Skupaj zmoremo več.

Vsem občanom in občankam želimo prijazno leto 
2019.

Sodelavci in sodelavke Župnijske Karitas Vransko

TEDEN KARITAS

Iz življenja društev



17

V Nogometnem klubu 
Vransko je za nami jesen-
ski del prvenstva. V tek-
movanju MNZ Celje so nas 
zastopale štiri selekcije. 

 Selekcija U9 je odigrala 
šest turnirjev, ki so or-
ganizirani vsakič v dru-
gem kraju. Letos smo se 
dvakrat odpravili na Ljub-
no ob Savinji in v Mozirje, 
enkrat smo gostovali pri 
ND Polzela, prvi turnir pa 
smo organizirali na Vran-
skem. Potrebno se je za-
vedati, da v tem obdobju 
nogometnega razvoja 
rezultat niti približno ni v 
ospredju, čeprav otroci 
na turnirju pridno štejejo 
zadetke. Številčno smo 

NK VRANSKO V JESENI

lahko s selekcijo zadovoljni, seveda pa smo še vedno veseli 
vsakega novega člana. 

Selekcija U11, ki ji letos izrazito pomagajo kolegi U9, je v je-
senskem delu odigrala šest prvenstvenih tekem. Ekipa je v 
skupini z Ljubnim, Vojnikom, Polzelo, Mozirjem, Šoštanjem in 
Preboldom. Tudi tukaj se rezultati ne beležijo, temveč je naj-
pomembnejši razvoj igralcev. V tej generaciji (letnik 2008 in 
2009) na žalost niti približno ne moremo biti zadovoljni s šte-
vilom aktivnih nogometašev, saj moramo v tej sezoni vseskozi 
igrati z mlajšimi. Tako si v klubu neizmerno želimo kakšnega 
novega igralca ali igralko, ki bi želel postati del naše zgodbe. 

Selekcija U13 letos tekmuje v 2LMD, skupina A. Fantje, ki igrajo 
še v sistemu 8+1 , se trenutno nahajajo na 4. mestu razpredel-
nice. Po odličnem začetku sezone smo v drugem delu malen-
kost padli v formi in tako tudi nazadovali na tabeli. Treba je 
še omeniti, da je na treningih popolni fokus na igri 11 na 11, 
saj imamo, zaradi manjšega števila igralcev, treninge skupaj 
s selekcijo U15.  Tako se nekateri že 2 leti prej spoznavajo z 
zakonitostmi velikih nogometnih igrišč, kar je za mlade igralce 
velik bonus. 

Selekcija U15, ki je letos naša najstarejša ekipa, nastopa v 
2LSD. V konkurenci desetih ekip trenutno zasedajo 4. mesto, 
s 3 točkami zaostanka za prvim mestom.  Trenira se skupaj s 
fanti U13, tako trener izbira med 21 igralci, ki se enakovredno 
borijo za svoje mesto v ekipi. Ta ekipa se bo v tej sezoni prvič 
odpravila na zimske priprave. Med zimskimi počitnicami, v 
februarju 2019, se bomo napotili v Ankaran. Tam se bomo še 
lažje pripravili na spomladanski del sezone, kjer si želimo še 
nadgraditi predstave iz prvega dela. 

Ne smemo pa pozabiti še na naše najmlajše, selekcijo U7. To 
so fantje, ki so še popolnoma na začetku svoje nogometne 
poti. Na treningih se osredotočamo predvsem na pridobivan-
ju občutka za žogo, učenju osnovnih udarcev ter spodbujanju 
veselja do gibanja in nogometne igre. Ekipa ni tekmovalno ak-
tivna, jim bomo pa v tej sezoni omogočili nekaj turnirjev, kjer 
se bodo lahko še bolj zabavali v najlepši igri na svetu. 

Bolj podrobno nas lahko spremljate še na naši FB-strani No-
gometni klub Vransko, kjer objavljamo vse aktivnosti, ki se 
dogajajo v naši nogometni družini.

Tilen Šmigoc

Vranske vezilje smo v preteklem letu že ob veliki noči razstav-
ljale nekaj svojih prtičkov v Zavodu Stanislava v Gornjem Gra-
du. 

Zavod je bil ustanovljen avgusta 2017. Hiša je v lasti in uprav-
ljanju gospe Zdenke Zakrajšek. Prirejajo razstave ročnih del, 
seminarje in delavnice. Stalno razstavo imajo januarja, lastnica 
pa tudi zbira starine oz. predmete muzejske vrednosti. 

V začetku decembra 2018 smo bile Snežinke zopet povab-
ljene, da sodelujemo s predstavitvijo naših izdelkov na temo 
božiča. Izdelale smo tudi jaslice. 

Za leto 2019 ima zavod že izdelan program in so nas ponov-
no povabili, da smo prisotne na razstavi okrasnih in uporab-

PREDSTAVILE SMO SE V GORNJEM GRADU

Iz življenja društev
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nih blazin v februarju in prikazu izdelkov na temo velike noči. 
Sicer pa smo imele v maju 2018 svojo deseto razstavo vezenin 
na Vranskem. Izvezle smo osemnajst slik, in sicer farno cerkev 
Vransko in podružnične cerkve: Tabor, obe na Šentjoštu, obe 
na Čreti,  Ločico, Stopnik in Šmartno. Čebelji panj, snežinko, 
hmelj, dve sliki s cvetjem in motorjem smo skupaj s cerkvami 
podarile Zavodu sv. Rafaela na Vranskem. Slika s splavarjem 
visi v Schwentnerjevi hiši, izvezen občinski grb pa na Občini 
Vransko. 

Po vsej Sloveniji smo v preteklem letu obiskale kar dvaindvaj-
set razstav. Meseca maja smo si ogledale prireditev Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju in istočasno še grad Štatenberg. 

Decembra pa smo se peljale pogledat Advent v Zagrebu in 27. 
decembra še veliko razstavo jaslic v Vojniku. 

Sedaj pa se že pripravljamo za našo 11. razstavo vezenin, ki bo 
v maju 2019 na Vranskem. 

Iva Cizej

Potep po praznični prestolnici smo člani Prostovoljnih gasil-
skih društev  Prekopa-Čeplje-Stopnik in Vransko združili z nad-
vse zanimivim obiskom Gasilske brigade Ljubljana. Gre za na-
jstarejšo gasilsko poklicno enoto v Sloveniji in edino na ob-
močju Ljubljane, s 150 zaposlenimi poklicnimi gasilci. 

Po ogledu predstavitvenega filma so nas seznanili z nekaj 
splošnimi informacijami o njihovem delu, organiziranosti in 
statističnih podatkih. Na dan našega obiska je bilo za njimi 
že 2.000 intervencij v tem letu. Ogledali smo si delo v sobi za 
alarmiranje, vozila in opremo za posredovanje v vseh vrstah 

nesreč (požari, tehnične intervencije, prometne nesreče, 
reševanje na vodi in iz nje, iz višin in globin, posredovanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi …). Izvedeli smo, kakšni 
so pogoji in testiranja za zaposlitev v enoti. Gasilec, ki nas je 
vodil,  je ves čas strpno odgovarjal tudi na vsa naša vprašanja. 
Ob koncu smo bili priča odhodu ekipe na posredovanje v pro-
metni nesreči, ki je bilo od trenutka prejema obvestila izvede-
no v manj kot 30 sekundah. 

Monika Marn 

STROKOVNA EKSKURZIJA PGD PREKOPA-ČEPLJE-STOPNIK IN PGD VRANSKO  
OBISK GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

Iz življenja društev
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Tudi letos se je veliko število veroučencev pod vodstvom ŽPS 
članov opogumilo in se podalo, po prazniku Jezusovega roj-
stva, na koledovanje. Letošnja Trikraljevska akcija kolednikov 
praznuje že 25 let. Koledniki trkajo na vrata naših domov in 
prinašajo koledniški blagoslov, voščilo ter veselje. Trkajo pa 
tudi na vrata našega srca, saj je koledovanje vedno povezano 
z dobrodelnostjo. Z zbranimi sredstvi vsako leto pomagamo 
pri uresničitvi različnih projektov slovenskih misijonarjev.

V TKA 2017/18 akciji smo pomagali npr.: na misijonu v Amazon-
skem pragozdu so obnovili center domačih obrti za domorod-
na plemena ter šolo; v Ugandi so zgradili šolsko poslopje z 11 
učilnicami in sanitarijami; na Slonokoščeni obali  so zgradili 
novo župnišče; v Mozambiku prenovili veliki vrtec; v Albaniji 

so omogočili osnovnošolcem in študentom šolanje; v Zambiji 
so zgradili čudovito župnijsko cerkev … (več si lahko prebe-
rete na spletni strani Misijonsko središče Slovenije – koledo-
vanje 2018/19).

Skupaj s cerkvenim pevskim zborom Gabrijelčki pod vod-
stvom Kristine so vranski koledniki obiskali tudi »Naš dom«.  S 
čudovitim petjem božičnih pesmi, s koledniškim blagoslovom 
ter novoletnim  voščilom so razveselili oskrbovance doma in 
jim tako polepšali nedeljo treh kraljev.

Iskrena hvala vsem, ki ste kolednike z veseljem sprejeli in s 
tem omogočili, da bo TKA 2018/19 lahko obrodila sadove.

Katja Pečovnik Hadžič

TRIKRALJEVSKA AKCIJA 2018/19 – NAŠE VESELJE ZA SREČO DRUGIH

Med božičnimi prazniki so Lara, Gašper, Tjan in Teja izvedli trikraljevsko akcijo po Merinci. Z 
geslom “Veselo darujem, da osrečujem” so dobre volje  od hiše do hiše ponesli blagoslov in 
zbirali prostovoljne prispevke za naše misijonarje. Tudi letos so bili lepo sprejeti, zato hvala 
vsem, ki ste se velikodušno odzvali. 

Dragica Ropas

TRIKRALJEVSKA AKCIJA

Srce našega doma je kapela, v kateri je noč in dan navzoč Bog med 
nami – Jezus pod podobo nebeškega kruha. Kapela je posvečena 
nebeškemu nosilcu zdravja, nadangelu Rafaelu, kar pomeni Bog 
ozdravlja. 
V kapeli se vsak dan ob 17. uri obhaja sveto bogoslužje, ki ga vodi 
upokojeni župnik biseromašnik Vlado Rutar. 
S svojimi 89 leti vsak dan nosi na oltar molitve in prošnje naših varo-
vancev in potrebe naše župnijske skupnosti. K bogoslužju vabi vse 
varovance,  ki so krščeni in se čutijo verne. 
Kapela je bogato opremljena  z umetniško izdelanim oltarjem, ki ga 
je monsinjor Izidor Pečovnik, župnik župnije Sv. Elizabete v Berlinu, 
velikodušno priskrbel. Poleg oltarja so še umetniške slike Jezusove-
ga krsta, Alojzija Gonzaga – zavetnika mladine, ki jo je naslikal znani 
umetnik Langus iz Topolšice. 
Kapela ima tudi 28 udobnih sedežev in prostor za 4–5 invalidskih 
vozičkov. Je ogrevana skozi ves dan, tako da je v njej prijetno in 
udobno za molitev in premišljevanje. V njej se radi mudijo naši varo-
vanci. 

Vlado Rutar, domski duhovnik 

NAŠ DOM

Iz življenja župnije
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Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine 
Vransko, št. 70/2017) prijavijo vse  morebitne spremembe, pomembne za odmero  nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne  prostore.  
Podatke vpišite v obrazec, ki ga dobite v tajništvu Občine Vransko ali na spletni strani Občine Vransko 
www.vransko.si (https://www.vransko.si/za-obcane/vloge-in-obrazci/). Izpolnjeni obrazec oddajte osebno 
v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, 
Vransko 59, 3305 Vransko, najkasneje do 28. 2. 2019. 
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze »nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča«  za 
tekoče leto 2019. 
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2019 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga oziroma 
so evidentirani v obstoječi bazi podatkov. 

Franc Sušnik, župan

JAVNI POZIV ZAVEZANCEM  ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Petega januarja zjutraj je požar uničil stano-
vanjsko hišo Žana Kotnika iz Galicije. Žan je 
bil k sreči nepoškodovan. Vzrok za požar je 
napaka na električni napeljavi.

Predstavniki lokalne skupnosti Občine 
Žalec so ustanovili Odbor za pomoč pri ob-
novi hiše Žana Kotnika po požaru, v akciji 
sodeluje tudi Aleksander Reberšek. Odbor 
se je po pregledu gradbenih strokovnjakov 
odločil, da se stavba podre in zgradi nova, 
zato so potrebna finančna sredstva, ki jih 
lahko donirate na: RKS - OZ Žalec, Hmel-
jarska ulica 3, 3310 Žalec, TRR: SI56 1010 
0005 5598 261, sklic: SI00 2019-24214-2, 
koda: CHAR, namen: Pomoč Žanu Kotniku.

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, 
Telemach in T-2 lahko donirate tudi preko 
SMS: na številko 1919 pošljite besedo DOM 
in donirali boste 1 evro. Če pošljete besedo 
DOM5, pa boste donirali 5 evrov. Donacije 
so možne do 31. januarja.

Podatke donatorjev in potek akcije lahko 
spremljate na FB-strani Krajevne skupnosti 

Galicija: 

https://www.facebook.com/Krajevna-Sk-
upnost-Galicija-411421095715879/

POMAGAJMO ŽANU KOTNIKU PRI OBNOVI HIŠE PO POŽARU

Ne spreglejte
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Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal 
med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, 
matični mleček, vosek in čebelji strup. Apiterapija je 
veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepi-
mo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, preh-
ranska dopolnila in naravna zdravila. 
Med pomaga pri različnih boleznih 
Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga 
proizvedle čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetlične-
ga nektarja ali drugih izločkov živih rastlinskih delov ali 
pa iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk, ki so na 
živih delih rastlin. 
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so uživali med 
redno vsak dan po 15 gramov (1 žlico), povprečno 
živeli leto dni več kot tisti, ki medu niso jedli. Izsledki 
raziskave pri 8000 moških, povprečne starosti 65 let, 
so pokazali, da redni uživalci medu živijo v povpreč-
ju kar leto dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, 
ki preprečujejo tvorbo krvnih strdkov in posledično 
je bilo manj srčnih in možganskih kapi. Zaščitne last-
nosti medu, ki vsebuje veliko količino flavonoidov, 
so poznane že dalj časa. Fenolne spojine preprečuje-
jo oksidacijo škodljivega holesterola LDL, ki je glavni 
vzrok za poapnenje žil. Dokazano je, da naravne 
fenolne spojine zavirajo rast velikega števila bakterij. 
Priporoča se uživanje medu v primeru akutnih virusnih 
obolenj: prehlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo motnje 
v prebavni cevi, npr. gastritis, zaprtost, drisko, starej-
šim kot preventivno sredstvo proti krvnim strdkom, ki 
povzročajo npr. možgansko, srčno kap, ljudem po več-
jih operativnih posegih in izčrpanim.  
Cvetni prah 
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah ter ga pri 
tem obogatijo z različnimi fermenti, hormoni in anti-
biotičnimi snovmi. Cvetni prah spodbuja nastajanje 
rdečih in belih krvničk in krvnega barvila hemoglobina, 
pomaga imunskemu sistemu, deluje antioksidativno, 
preprečuje delovanje prostih radikalov in tako pre-
prečuje nastanek in razvoj bolezni. Če ga pomešamo 
s tekočino, omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih 
snovi. Najbolj priljubljen je vmešan z medom v jogurt 
s svežim sadjem, kar zagotavlja izvrstno iztočnico za 
zdrav začetek dneva. Ureja delovanje črevesja, trdo-
vratne driske se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrv-
nosti, vzbuja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost in 
razdražljivost popustita, izboljšuje prekrvitev možga-
nov, pospešuje rast in izboljšuje vid, učinkuje proti iz-
padanju las, pomaga pri obolenjih prostate. 
Matični mleček  
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode (57–
70 %) in tretjino suhe snovi. Suha snov (31–39 %) vsebuje 
aminokisline, ogljikove hidrate, oligopeptide, encime, 

fitosterole, beljakovine, maščobe, želatine, minerale 
in vitamine, antioksidante, protibakterijske snovi, hor-
mone in naravne konzervanse. Povečuje tek, odpor-
nost organizma proti boleznim, spodbuja razvoj in rast 
las, učinkovito blaži težave, ki so povezane s srcem, 
jetri ali želodcem, znižuje količino skupnega in še pose-
bej škodljivega holesterola. Odmerek matičnega mleč-
ka je odvisen od starosti in vrste težave. Za odraslega 
človeka je navadno 250–300 mg dnevno v dveh obrokih 
zjutraj in zvečer pred jedjo. 
Propolis 
Čebele nabirajo surovino za propolis na smolnatih de-
lih nekaterih rastlin, npr. na topolu, kostanju, breskvi, 
smreki in drugih. Vsebuje: flavonoide, hidroksiflavone, 
hidroksiflavanole, halkone, benzojsko kislino, derivate 
benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo kislino in 
derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, nekatere ele-
mente, sterole, sladkorje, aminokisline, smole in bal-
zame, voske, eterična olja, cvetni prah in vitamine (B1, 
B2, E, C). 
Dosedanja številna medicinska poročila o propoli-
su dokazujejo, da je to uporabna snov, ki deluje proti 
številnim bakterijam, virusom in glivicam. Blaži vnet-
je, uničuje strupe, deluje lokalno anestetično in deluje 
proti razvoju rakastih bolezni. S številnimi raziskava-
mi v svetu so dokazali, da ima farmakološke učinke. 
Zaradi vsebnosti propolisa ga dandanes med drugim 
uporabljajo tudi za zdravljenje ran. Uporabljamo ga v 
obliki raznih mazil, alkoholnih in alkoholno-etrnih tink-
tur, emulzij pa tudi svečk (supozitorijev) in drugih oblik 
zdravil. Za zdravljenje sluznice požiralnika, želodca in 
črevesja uporabljajo emulzijo 5–10 kapljic tinkture v pol 
decilitra vode. Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te 
snovi uporabljajo za razne premaze obolele kože pa 
tudi sluznice v ustni votlini in na dlesnih. 
Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že od nek-
daj. Za stare civilizacije je imel med magično moč in je 
bil cenjen kot zdravilo. Tudi v zdajšnjem hitrem tempu 
življenja si lahko pomagamo z dejstvi, ki so jih pozna-
li že naši predniki, in si s čebeljimi pridelki polepšamo 
življenje. Alergije na čebelje proizvode so redke. Če 
ste alergiki, začnite s postopnim uživanjem čebeljih 
pridelkov in zaužito količino vsak dan povečujte. 
Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetuje. Čebelarska 
zveza Slovenije, 34 str.

UPORABA ČEBELJIH PRIDELKOV

Ne spreglejte



22

Kulturni dom Vransko, 
30. marec 2019 ob 19.30

Ne spreglejte
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KDO JE UPRAVIČEN DO ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV?

Verjetno je pri vas doma na vratih že pozvonila oseba, ki 
se je predstavljala kot predstavnik humanitarnega društva, 
in vas prosila za denar, s pojasnilom, da zbira prostovoljne 
prispevke. Ne glede na to, da zakonodaja varuje ljudi pred 
nadlegovanjem z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, vam 
svetujemo, da ste v podobnih primerih pozorni na to, ali 
imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje. 
Klasično zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega 
dovoljenja od vrat do vrat po stanovanjskih hišah, blokih, 
poslovnih prostorih, na ulici in podobno je lahko prekršek ali 
ima celo znake kaznivega dejanja. Zakon o varstvu javnega 
reda in miru namreč določa, da prostovoljne prispevke 
lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo 
dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere imajo 
sedež ali stalno prebivališče. 

Dovoljenje izda upravna enota v primerih, ko prosilec izkaže 
upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali 
druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko 
škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če 
izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren 
ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru 
zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma 
drugem aktu določene dejavnosti. 

Prosilci morajo torej vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za 
zbiranje prostovoljnih prispevkov na krajevno pristojni 
upravni enoti, ki pa mora vsebovati podatke o vložniku, 
razlog zbiranja prispevkov, predvideno višino zbranega 
zneska, obdobje (od/do) in točno območje zbiranja. K vlogi 
je treba priložiti nabiralne pole (ki jih upravna enota nato 
overi in skupaj z dovoljenjem vrne prosilcu), na katerih mora 
biti izpisano ime nepridobitne pravne ali fizične osebe, hkrati 
pa morajo biti pole oštevilčene, podpisane in ožigosane. 
Nepridobitne pravne osebe morajo priložiti še kopijo 
temeljnega akta ali drugega akta, iz katerega je razvidna 
dejavnost. Kopije temeljnega akta pa ni treba priložiti na 

primer društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni 
enoti, pri kateri vlaga zahtevo. 

Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja 
prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok 
veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način 
zbiranja prispevkov. 

Kdaj dovoljenje upravne enote ni potrebno? 

Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v 
prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen 
drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov 
(npr. Zakon o Rdečem križu). 

Pozivanje oseb preko različnih medijev (televizija, radio, 
splet) ali zbiranje prostovoljnih prispevkov na stojnicah (če 
ob tem posebej ne pozivate mimoidočih, naj se ustavijo 
pri stojnici) ne predstavlja prekrška, zato tudi dovoljenje ni 
potrebno. 

Priporočamo vam, da pred izročitvijo prostovoljnih 
prispevkov od osebe, ki jih zbira, zahtevate na vpogled 
dovoljenje upravne enote. Če zbiralec tega nima, je to lahko 
znak, da zbira prostovoljne prispevke brez dovoljenja in da 
gre za prekršek. Če oseba sicer pokaže dovoljenje, a obstaja 
sum, da ni pristno, o tem takoj obvestite policijo. 

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. 

 Želimo vam lepe in varne praznike ter SREČNO 2019.                           

 Simona Stanter, načelnica

Potrošniške navade so krive za to, da se letno na 
svetu proizvede 4 do 5 milijard plastičnih vrečk, 
od katerih jih je pozneje recikliranih oziroma ka-
kor koli predelanih največ nekaj odstotkov, ostale 
pa končajo v zabojnikih za smeti ali kar v naravi. 
Ste vedeli, da plastične vrečke razpadajo od 20 
do 1000 let, dokler nazadnje ne ostanejo majhni 
delci, imenovani mikroplastika, ki onesnažujejo 
pitno vodo, zastrupljajo vodne živali in povzroča-
jo zdravstvene težave? 
Slovenska vlada je že naredila prvi korak k izbolj-
šanju stanja. Od 1. januarja 2019 dalje so vse plas-
tične nosilne vrečke obvezno plačljive, izjema 
so zelo lahke plastične vrečke, ki so na voljo za 

nepredpakirana sveža živila, na primer za sad-
je, zelenjavo in delikateso. Prepoved plastičnih 
vrečk bo zmanjšala količino odpadkov in izboljša-
la življenjsko okolje ter ohranila življenja živali.
Odpovejmo se razmišljanju, da je za nakupovanje 
potrebna plastična vrečka. V trgovino lahko gre-
mo s platneno vrečko ali košaro in tako prihrani-
mo okoli 22.000 vrečk na povprečno življenjsko 
dobo človeka. Vrečke za večkratno uporabo si 
lahko zašijemo sami iz ostankov tekstila, za vse 
tiste, ki jim šivanje povzroča težave ali za to ni-
majo časa, pa je v trgovinah na voljo pestra izbira.

Petra Arh

NIČ VEČ PLASTIČNIH VREČK

Ne spreglejte
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objavlja 
  JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO TURISTIČNEGA SPOMINKA VRANSKEGA 

 1. Opredelitev javnega značaja 
Javni natečaj je namenjen spodbujanju oblikovanja in izdelavi turističnih spominkov, ki opredeljujejo občino 
Vransko. Z javnim natečajem se iščejo turistični spominki, ki izkazujejo etnološke značilnosti občine Vransko, upo-
rabnost, dostopnost, možnost izdelave ter imajo estetsko in promocijsko vrednost.

2. Pogoji sodelovanja na javnem natečaju 
Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim številom spominkov, 
mora pa za vsak natečajni predlog posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je navedena v besedilu dokumentacije 
javnega natečaja. Vsi predlagani izdelki morajo biti na natečaju javno predstavljeni prvič in ne smejo biti v prodaji. 
Prijavitelji z oddajo svoje prijave pristajajo na vse pogoje in merila tega javnega natečaja.

 3. Vsebina prijave 
Prijavitelji morajo oddati popolno prijavo v slovenskem jeziku, ki vsebuje: 
• prijavni obrazec, ki vsebuje podatke o spominku, podatke o avtorju in izjavo o avtorstvu; 
• dokončan spominek, ki je ustrezno embaliran in označen; 
• dve različni fotografiji spominka. 
 
4. Strokovna komisija 
Prispele spominke bo obravnavala in ocenjevala 5-članska strokovna komisija, imenovana s strani ZKTŠ. Izbrani 
spominek bo dobil naziv Turistični spominek Vranskega. 
 
5. Postopek ocenjevanja in izbora 
• Komisija bo pravočasno prispele in popolne prijave ocenjevala na podlagi meril. 
• Odpiranje in ocenjevanje prijav ne bo javno. 
• Komisija bo iz nadaljnjega postopka izločila nepravočasno prispele, nepravilno označene in nepopolne  pri-

jave. 
• Odločitev je dokončna, pritožbe niso možne. 
• Denarna nagrada za izbrani turistični spominek je 150 evrov. Nagrada predstavlja plačilo avtorskega honorar-

ja za izvedeno avtorsko delo in prenos vseh materialnih avtorskih pravic. 
• Avtor izbranega spominka bo po razglasitvi rezultatov pozvan k podpisu pogodbe. 
• Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da ne izbere spominka, če oceni, da noben od prijavljenih spominkov 

ne dosega primernega standarda. 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO TURISTIČNEGA SPOMINKA VRANSKEGA

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

T: 703 12 10  |  703 12 11  |  M: 031 210 298  |  041 238 749  |  041 919 829
www. zkts-vransko.si  |  zkts.vransko@siol.net  |  zkts.vransko@gmail.com
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6. Merila ocenjevanja 
Ocenjevalni kriteriji so: 
• etnološkost, 
• uporabnost, 
• dostopnost in možnost proizvodnje oz. izdelave, 
• izvirnost/domiselnost, 
• estetska vrednost, 
• promocijska vrednost, 
• celovitost – zgodba, embalaža, ozadje, izgled. 
  

Vsak član komisije bo ocenjeval spominek po vseh kriterijih z ocenami od 1 do 3 (1 – najslabša, 3 – najboljša ocena). 
 
7. Pravočasnost in popolnost prijav ter način oddaje 
Prijave pošljite na naslov Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko ali jih osebno 
dostavite v pisarno zavoda v Športni dvorani Vransko, Vransko 23, 3305 Vransko, s pripisom »NE ODPIRAJ – javni 
natečaj za turistični spominek«. 
Rok za oddajo prijave je 29. 3. 2019 do 15. ure. 
Odpiranje prijav bo 1. 4. 2019 ob 10. uri in ne bo javno. 
Prijave se štejejo za popolne, če vsebujejo vso pravilno izpolnjeno dokumentacijo iz 3. točke tega dokumenta in 
je ovojnica pravilno opremljena. 
Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko www.zkts-vransko.si. 
 
8. Rezultati javnega natečaja 
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna. Rezultati bodo objavljeni v Občinskem informatorju in na spletni strani 
www.zkts-vransko.si ter portalu MojaObčina Vransko. Avtor izbranega spominka bo o izboru obveščen osebno.   

MERILA ŠT. TOČK

1. ETNOLOŠKOST
Spominek izhaja iz dediščine občine Vransko.
Spominek vsebuje nove ideje, oblike ustvarjalnosti, 
ki bodo v prihodnosti  postale tradicija.

3

2. UPORABNOST
praktična vrednost spominka – možna uporaba 3

3. DOSTOPNOST IN MOŽNOST PROIZVODNJE OZ. IZDELAVE 3

4. IZVIRNOST/DOMISELNOST
Spominek je idejno in oblikovno inovativen in izviren. 
Spominek vsebuje vzgojne in izobraževalne sestavine.

3

5. ESTETSKA VREDNOST
Spominek je lepo izdelan.

3

6. PROMOCIJSKA VREDNOST
Spominek ponazarja občino Vransko.

3

7. CELOVITOST
celovit izgled – zgodba, embalaža, ozadje, izgled

3

SKUPAJ MAKSIMALNO ŠT. TOČK 21

Ne spreglejte
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9. Dodatne informacije 
Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na 03 703 12 10 ali 041 919 829 ali pišejo na e-naslov: zkts.
vransko@gmail.com. 
 
10. Objava javnega natečaja 
Javni natečaj je objavljen v Občinskem informatorju št. 152, na spletni strani www.zkts-vransko.si in na portalu 
Moja občina Vransko, kjer lahko pridobite tudi prijavni obrazec (podatki o spominku, podatki o avtorju, izjava o 
avtorstvu). 

Vljudno vas vabimo 

na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

Slavnostni govornik bo 
Aleksander Reberšek, 

poslanec v Državnem zboru RS.

 v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri
v Kulturnem domu Vransko.

Kulturni program bodo izvedli učenci Glasbene šole »Risto Savin« Žalec in 
OŠ Vransko-Tabor ter Kulturno društvo Vransko 

in Literarno društvo LIvRA Vransko.

POSLOVILI SO SE
Decembra in januarja so se od nas poslovili:

Marija Grabner, (1932-2018), Selo pri Vranskem 18
Anton Maček, (1937-2019), Vransko 113
Josipa Hohnjec, (1947-2019), Vransko 28

Ne spreglejte



27Napovednik dogodkov -  FEBRUAR 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

2. 2. 2019
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V
TURRACHER HÖHE odhod izpred športne dvorane ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

4. 2. 2019
18.00

Predstavitev knjige Franca Drolca
TRENUTKI TIŠINE ZA PREŠERNA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

5.-23. 2. 2019 BUKVARNA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

5. 2. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 2. 2019
18.00

PROSLAVA OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

9. 2. 2019
17.00

Otroški abonma
A JE TO …? Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

13. 2. 2019
17.00 LITERARNI VEČER OŠ VRANSKO-TABOR Kulturni dom Vransko Osnovna šola Vransko-Tabor

(03 703 23 70)

16. 2. 2019
19.30

Gledališki abonma 
ŠTAJERC V LJUBLJANI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

22. 2. 2019
20.00

Ranko Babić
MOŠKA COPATA Kulturni dom Vransko Taksi prevozi, 

Čechova Marcela s. p.

23. 2. 2019
19.30

Gledališki abonma
FENIKS ko opeka zagori Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

24. 2. 2019
11.00 PREVZEM PUSTNE OBLASTI pred občinsko stavbo Klub mladih Vransko

(040 339 977)

26. 2. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

26. 2. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

PRIREDITVE V OBČINI TABOR
DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

7. 2. 2019
18.00

PROSLAVA V POČASTITEV 
PREŠERNOVEGA DNEVA, 

SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA
Dom krajanov Tabor Pevsko društvo Tabor

(041 657 580)

9. 2. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

12. 2. 2019
18.00

Predavanje pranoterapevta Tomislava Brumca
DUHOVNO PARTNERSTVO

Občina Tabor,
sejna soba

Damijana Lukman
(031 328 990)

14. 2. 2019
9.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

16. 2. 2019
20.00

21. VALENTINOV PLES
Z ANSAMBLOM SAVINJSKI KVINTET Dom krajanov Tabor Društvo podeželske mladine Tabor

(031 588 791)

26. 2. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor Medobčinska splošna knjižnica Žalec

 (03 712 12 52)



28

2. marec 2019

BOGATE NAGRADE


