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Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek
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Naklada: 1000 izvodov
Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, 
OŠ Vransko–Tabor, Občinska knjižnica Vransko, DUTŽO 
Vransko, PD Vransko, ŠRD Ločica, Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, 
Ivan Lipičnik, Karolina Kos, Nina Doler, Frenk Železnik

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. 6. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 6. 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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Človek za svoje življenje potrebuje materialne, duhovne in 
kulturne dobrine, poznati mora svoje korenine in vedeti, v 
katero smer se bo razvijal. Tega se močno zavedajo tudi v 
Občini Vransko.

Vse od osamosvojitve Slovenije 1991 je vodstvo takratne 
KS Vransko s predsednikom Francem Sušnikom in kasnej-
še Občine Vransko močno podpiralo pobude krajanov oz. 
občanov  za ohranjanje snovne in nesnovne kulturne dedi-
ščine. 

Tako so podprli izdajo razglednic Vranskega, publikacije 
Lavoslav Schwentner, založnik slovenske moderne, izdajo 
zbornika Vransko skozi čas … Ves čas pa so sodelovali tudi 
pri prenovi pomembnih društvenih objektov na Vranskem, 
kot so kulturni dom, gasilski domovi, pri obnovi sakralne 
dediščine in še bi lahko naštevali. 

Popolno skrb pa so prevzeli za prenovo kulturnega spome-
nika Schwentnerjeve hiše, ki je pomembna ne samo za 
Vransko, ampak tudi za celotno Slovenijo kot popoln prikaz 
meščanskega življenja na prelomu stoletja na Vranskem, še 

bolj pa kot rojstna  hiša založnika slovenske moderne.   

Ponosna in hvaležna sem, da sem lahko sodelovala pri 
mnogih aktivnostih za ohranjanje kulturne dediščine, še 
posebej pa me navdušuje izdaja zbornika Vransko skozi čas, 
katerega izdajo je v celoti omogočila Občina Vransko. Pri 
snovanju vsebine sem sodelovala  kot članica uredniškega 
odbora in avtorica enega izmed člankov. V uredniški odbor 
so nas imenovali svetniki in svetnice na predlog župana Fran-
ca Sušnika, ki se mu še posebej zahvaljujem, saj je skozi svojo 
bogato politično kariero (od l. 1990 kot predsednik KS Vrans-
ko in od l. 1998 kot župan Občine Vransko) s svojimi ekipami 
svetnikov skrbel in še skrbi za različne potrebe Vranšanov, 
pri čemer pa daje  kulturi in kulturni dediščini prav posebej 
visoko mesto. 

Iskrena hvala torej za vsa prizadevanja pri ohranjanju kul-
turne dediščine – naših korenin,  saj bomo z varovanjem le-
te zanamcem pokazali, da nam ni vseeno, kdo smo, od kod 
prihajamo in v katero smer gremo.

Marija Završnik, upokojena učiteljica 

ZAHVALA ŽUPANU IN OBČINI VRANSKO OB IZIDU ZBORNIKA VRANSKO SKOZI ČAS

Člani parlamentarnega Odbora za infrastrukturo so na 
mojo pobudo 12. aprila 2019 obiskali Spodnjo Savinjsko 
dolino, kjer so si lahko ogledali odsek dela 3. razvojne osi. 
Na terenski seji so si ogledali traso F2-2 in regionalno ces-
to Velenje–Arja vas.  

Na lastne oči so se prepričali o prekomernem vplivu na 
kmetijske površine, o slabi prometni učinkovitosti in o 
nesprejemljivem rušenju domačij, ki bi trajno razselilo 150 
prebivalcev Podgore.  

Terenske seje se je udeležilo veliko medijev, manj zani-
manja pa je bilo s strani članov Odbora za infrastrukturo, 
Odbora za kmetijstvo in ministrov, zato sem za mnenje o 
umestitvi hitre ceste vprašal tudi premierja Marjana Šar-
ca. Zanimalo me je predvsem, kako bo premier zagotovil, 
da bo projekt tretje razvojne osi izveden transparentno, 
racionalno, okoljsko sprejemljivo in v korist prebivalcem, 
ki tam živijo. 

Združene civilne iniciative, župani, številni strokovnjaki 
in prebivalci Spodnje Savinjske doline opozarjajo, da je 
predvidena trasa izgradnje s priključkom v Šentrupertu 
do Velenja daljša, za več kot 200 milijonov evrov dražja, 
obenem pa uničuje najboljšo kmetijsko zemljo, razseljuje 
150 ljudi in je povrh tega še prometno neučinkovita. 

Poudarjam, da trasa s priključkom v Šentrupertu ni 
skladna s strategijo prostorskega razvoja, ker ne povezu-
je regionalnih središč Velenja in Celja, prav tako ni sklad-
na s strategijo razvoja, ker uvaja nov prometni koridor, 
namesto da bi ohranila starega.  

»Država želi graditi hitro cesto do Velenja, pri kateri bo 
gradnja trajala šest let, dražja bo za več kot 200 milijonov 
evrov, uničila bo 119 hektarov najboljše kmetijske zem-
lje, porušila 147 objektov (43 stanovanjskih hiš), gradila tri 
tunele, 11 viaduktov (dolgih več kot 800 metrov in visokih 
več kot 30 metrov), postavila 5 kilometrov protihrup-
nih ograj in razselila 40 družin oziroma 150 prebivalcev. 
Namesto tega bi lahko država gradila hitro cesto s pri-
ključkom v Arji vasi, ki bi bila zgrajena v samo letu in pol. 
Stala bi vsaj 200 milijonov evrov manj, uničila bi 13 hek-
tarjev slabše kmetijske zemlje, razselila oziroma poruši-

TRETJA RAZVOJNA OS: "HOČ'MO CESTO ZA KOROŠCE, NE ZA GRADBENE BARONE."
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Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Aleksan-
der Reberšek je 13. 3. 2019, preko predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije, mag. Dejana Židana, na minis-
tra za notranje zadeve naslovil pisno poslansko vprašan-
je, v katerem je izpostavil, da so bila v preteklosti na ob-
močju Občine Vransko izvršena drzna kazniva dejanja, 
kot npr. rop več bank, trgovine in nazadnje, 1. 3. 2019, rop 
pošte, storilci teh dejanj pa niso bili odkriti. Območje nima 
t. i. »rajonskega« policista, prisotnost policije je majhna. 

Reakcijski čas policije je podaljšan, ker na območju Sa-
vinjske doline deluje samo ena policijska patrulja, najbliž-
ja policijska postaja pa je oddaljena. Za uspešno izvajanje 
nalog policije pristojni policijski postaji primanjkuje 13 po-
licistov. Poslanca zanima, na kakšen način se bo zagotovi-
la večja varnost občanov Občine Vransko in celotne Spod-
nje Savinjske doline in ali so policisti ustrezno opremljeni 
oz. imajo vso potrebno opremo za zagotavljanje varnosti 
v primerjavi z opremljenostjo policistov v najrazvitejših 
državah EU. 

Minister za notranje zadeve v zvezi s postavljenim po-
slanskim vprašanjem odgovarja oz. pojasnjuje: Varnostna 
problematika na območju Občine Vransko, v primerja-
vi z ostalimi primerljivimi območji, ki jih pokriva Policij-
ska postaja (PP) Žalec, ne izstopa. Policija je na območju 
Občine Vransko v letu 2018 zabeležila 17 % manj kaznivih 
dejanj kot v letu 2017. Policisti so obravnavali 42 kaznivih 
dejanj, kar predstavlja 5,2 % delež vseh obravnavanih kaz-
nivih dejanj PP Žalec tega leta. Od leta 2014 je bilo vsako 
leto povprečno obravnavanih približno 10 % manj kaznivih 
dejanj. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi v letu 2019, saj 
policisti PP Žalec trenutno obravnavajo štiri kazniva de-
janja, v enakem obdobju preteklega leta pa so jih šest. 

Res je, da med letošnjimi kaznivimi dejanji izstopata ka-
znivi dejanji velike tatvine (vlom v gostinski lokal) in rop 
pošte, ki pa se preiskujeta z izdatno pomočjo kriminalis-
tične policije. Hujša kazniva dejanja, kot npr. v letu 2011 
rop poslovalnice Deželne Banke Slovenije, poslovalnice 
Banke Celje in trgovine Mercator na Vranskem, so bila 
uspešno preiskana. Na področju splošnih policijskih nalog 
ni izstopajočih zadev. Tudi javna prireditev »Vransko sum-
mer night«, na kateri se zbere večje število obiskovalcev, 
ni varnostno problematična. Prav tako se je prometna 

varnost v Občini Vransko, v primerjavi s preteklim letom, 
izboljšala. Od aprila 2018 do februarja 2019, ko zaradi ob-
jektivnih okoliščin za območje Občine Vransko formalno 
ni bilo vodje policijskega okoliša ali t. i. »rajonskega« po-
licista, je njegove naloge opravljal policist, ki prebiva na 
območju Občine Vransko in zelo dobro pozna varnostno 
problematiko. Z letošnjim letom je vodenje policijskega 
okoliša, katerega del je tudi Občina Vransko, prevzel nov 
izkušen policist. S ciljem zagotavljanja varnosti na ob-
močju Občine Vransko, poleg policistov PP Žalec, naloge 
policije izvajajo še patrulje Postaje prometne policije Celje, 
PP za izravnalne ukrepe Celje, Postaje vodnikov službenih 
psov Celje in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije 
Policijske uprave Celje. Reakcijski čas patrulj na območ-
ju Policijske uprave Celje, vključujoč območje Občine 
Vransko, je krajši, kot je povprečni čas v državi. Oprema in 
opremljenost slovenskih policistov v nobenem segmen-
tu ne izstopa od pričakovanj in opremljenosti policistov 
v drugih (razvitejših) evropskih državah. Policisti se red-
no usposabljajo in izpopolnjujejo za kvalitetno izvajanje 
svojih nalog, katerih namen je izboljšanje varnosti oseb 
in njihovega premoženja. Tako kot celotna policija se tudi 
Policijska uprava Celje in posledično njena notranja orga-
nizacijska enota PP Žalec srečuje s kadrovskimi težavami. 
Kadrovska zasedenost PP Žalec (79 %) je v primerjavi s 
povprečjem (76 %) Policijske uprave Celje nekoliko višja. 
Kljub temu si vodstvo policije prizadeva povečati kader, 
saj je v oktobru 2018 zaposlila tri policiste, v letu 2019 pa 
načrtuje dodatne premestitve policistov. 

Od leta 2015 Policija izvaja aktivno politiko zaposlovanja in 
številne aktivnosti za omilitev kadrovskega primanjkljaja 
kot posledice varčevalnih ukrepov. Spodbujanje aktivne 
politike zaposlovanja je ena od prednostnih nalog Policije 
in izhaja tudi iz Resolucije o dolgoročnem razvojnem pro-
gramu policije do leta 2025. 

Policija zagotavljanju in uresničevanju temeljne dolžnos-
ti, ki izhaja iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije in 
kamor sodi tudi varovanje življenja, osebne varnosti in 
premoženja ljudi, posveča veliko pozornosti. Tako tudi 
za zagotavljanje varnosti na območju Občine Vransko in 
Spodnje Savinjske doline izvaja vse potrebne ukrepe (us-
trezna organizacija dela, kadrovska krepitev enot ipd.). 

ODGOVOR NA PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE POSLANCA ALEKSANDRA REBERŠKA

la 3 hiše, postavila samo en viadukt in nobenega tunela. 
Cesto Arja vas–Velenje pa ne nazadnje dnevno prevozi 
od 18.000 do 20.000 vozil, medtem ko se po cesti Šentru-
pert–Velenje dnevno vozi 7000 do 8000 vozil." 

»Korošci si cesto zaslužijo. Ne danes, zaslužijo si jo že vče-
raj. Hoč'mo cesto za Korošce, ne za gradbene barone.« 

 

3RO na seji ustavnega sodišča 

Pobudo za ustavno presojo je zaradi nasprotovanja izbra-
ni trasi hitre ceste januarja lani vložila skupina občanov 

iz Šmartnega ob Paki, zahtevo za ustavno presojo pa sta 
maja lani z ustreznimi podpisi vložili občini Braslovče in 
Polzela. 

Svetniki Občine Braslovče so na izredni seji, podobno kot 
svetniki na Polzeli, bili enotni, da vztrajajo pri maja lani 
vloženi zahtevi za ustavno presojo državnega prostorske-
ga načrta za odsek hitre ceste Šentrupert–Velenje.

Ustavno sodišče je objavilo predlog dnevnega reda 14. 
seje, ki se je začela v četrtek, 25. 4. 2019. 

Aleksander Reberšek
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Ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek sem skupaj 
z županom Občine Vransko naslovil pisno poslansko 
vprašanje v zvezi s hodnikom za pešce ob R2 – 447 Šen-
trupert – Ločica. 

Ob regionalni cesti R2 – 447 Šentrupert – Ločica je na ob-
močju avtocestnega izvoza in nadvoza Vransko zgrajen 
hodnik za pešce v dolžini ok. 560 m. Ta hodnik za pešce 
je vse od svoje izgradnje pred skoraj dvajsetimi leti izjem-
no slabo vzdrževan. Na hodniku se iz leta v leto pojavlja 
vse več ovir in preprek, ki onemogočajo njegovo normal-
no uporabo. Iz priloženih fotografij je razvidno, da je na 
samem hodniku za pešce kar 17 različnih ovir. Naštete 
ovire predstavljajo resen problem zdravim in normalno 
gibalno sposobnim osebam, popolnoma pa onemogoča-
jo uporabo gibalno oviranim in invalidnim osebam na 
vozičkih. Prav tako v vseh letih nihče ni nikoli poskrbel 
za izvajanje zimske službe, tako da je v zimskih razme-
rah hodnik zaradi napluženega snega s cestnega telesa 
popolnoma neuporaben. 

V zvezi s tem vas sprašujem:

• Ali ministrstvo načrtuje izvedbo kakršnih koli inves-
ticijsko-vzdrževalnih del na omenjenem hodniku za 

pešce, ki bi zagotovile njegovo normalno in varno 
uporabo?

• Ali ministrstvo načrtuje, da bi v letni načrt izvajan-
ja zimske službe vključilo tudi omenjeni hodnik za 
pešce?

Ministrica za infrastruktro, Alenka Bratušek, v zvezi z 
zastavljenima vprašanjema odgovarja: »Upravljavec 
državnih cest, Direkcija RS za infrastrukturo, je v zvezi z 
zastavljenimi vprašanji glede hodnika za pešce ob cesti 
R2-447, odsek 290 Šentrupert – Ločica, na območju na-
dvoza preko avtoceste pri Vranskem, sporočila, da se 
območje nadvoza s priključki nahaja med km 8.100 in km 
8.600. Ob levi strani poteka robnik in razširjen del cestne-
ga nasipa z jekleno varnostno ograjo.

Na predmetni relaciji uradni hodnik za pešce ne obstaja, 
kar je razvidno tudi iz prometnega znaka, temveč gre le 
za razširjen del cestnega nasipa, zato se v okviru zimske 
službe sneg ne odstranjuje, se pa odstranjuje na beton-
skem delu (berma) nadvoza nad avtocesto. Kakršnako-
li investicijska dela na predmetni lokaciji trenutno niso 
predvidena.«

Aleksander Reberšek

HODNIK ZA PEŠCE OB R2 – 447 ŠENTRUPERT LOČICA

Moj komentar: 

Minister, hvala za obrazložitev, da ste me obvestili, da jav-
na prireditev Vransko Summer Night ni varnostno prob-
lematična.

Vprašal sem vas pa tole:

Zanima me, kaj boste naredili, da zagotovite večjo var-

nost občanov na območju Občine Vransko in v celotni 
Spodnji Savinjski dolini. So policisti na omenjenem ob-
močju ustrezno opremljeni oziroma imajo vso potrebno 
opremo za zagotavljanje varnosti glede na opremljenost 
policistov v najrazvitejših državah EU? 

Aleksander Reberšek
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V dvorani Doma II. slovenskega ta-
bora v Žalcu sta se 11. aprila s sa-
mostojnim koncertom predstavila 
Godalni in Simfonični orkester Glas-
bene šole Risto Savin Žalec. Člani 
orkestra so navdušili obiskovalce, 
ki so do zadnjega kotička napolnili 
dvorano, do te mere, da so nastopa-
joče nagradili s stoječimi ovacijami.

Oba orkestra vodi prof. violine 
Andraž Slakan, ki je pripravil tudi 
vse priredbe za koncert in s tem 
omogočil učencem, da igrajo glas-
bo, ki je njim blizu, ni pa razpisana 
za simfonični orkester. Oba orkestra 
sta program izvedla suvereno, zelo 
muzikalno, predvsem pa zelo zrelo, 
kar je odraz odličnega dela z otroki. 
Orkestrska igra predstavlja odlično 
nego za glasbeni posluh, otroci pa 

OBA ORKESTRA NAVDUŠILA POLNO DVORANO POSLUŠALCEV

Zgodilo se je ...

se na takšen način tudi zelo radi družijo. 

Koncertna mojstrica godalnega orkestra je bila učenka Kristina Anžič, koncert-
na mojstrica simfoničnega orkestra pa učenka Zarja Sagadin. Oba orkestra sta 
se letos predstavila že na številnih koncertih po vrtcih in osnovnih šolah Spod-
nje Savinjske doline.   

T. Tavčar  

Glede na izvrstne dogodke, o katerih lahko govorimo le 
s presežki, ki jih pripravi Glasbena šola Risto Savin Žalec, 
so obiskovalci prireditev nestrpno pričakovali letno pred-
stavo baletnega oddelka glasbene šole. Letos so pod 
mentorskim vodstvom profesorice Ines Mandelj pripravili 
baletno predstavo z naslovom »Po poti baletnih spomi-
nov«, v okviru katere so bili predstavljeni različni odlomki 
iz baleta Trnuljčica, Coppelia, Labodje jezero, Romeo in 
Julija, Hrestač, Giselle, Karmen in Don Kihot.

Nastopilo je 120 
učencev baletnega 
oddelka, obisko-
valci, ki so popolno-
ma zasedli dvorano 
Doma II. slovenske-
ga tabora, pa so bili 
izjemno navduše-
ni nad plesnimi 
s p o s o b n o s t m i 

nastopajočih. Prof. Ines Mandelj je poleg scenografije in 
koreografije izvrstno poskrbela tudi za kostume oziroma 
baletne obleke, ki so bili prava paša za oči. Vezno besedi-
lo je sestavila prof. Biljana Ann Novak, ki skupaj z učenko 
Alino Jezernik Širca predstavo tudi povezuje. Za to, da so 
bili nastopajoči primerno in ustvarjalno, skladno z vloga-
mi, naličeni, je poskrbela Nika Godler. Do konca meseca 
aprila bodo izvedene še tri ponovitve predstav, ki so že 
vse vnaprej zasedene, ter pet matinej za osnovne šole, ki 
kažejo tudi vedno več zanimanja za oglede baletnih pred-
stav, saj so le-te na takšnem nivoju, kot jih priredi glasbena 
šola, sicer dosegljive le še v Ljubljani. Zato se matinejam 
pridružuje vedno več šol in v vedno večjem številu otrok. 

Ravnatelj Glasbe-
ne šole Risto Savin 
Žalec, mag. Gorazd 
Kozmus, je v svo-
jem uvodnem na-
govoru povedal, da 
se baletni oddelek 
razvija z nesluteno 
hitrostjo, in ome-

nil nekaj mejnikov. Povedal je, da se oddelek bliža deseti 
obletnici svojega delovanja, saj je bil ustanovljen leta 2011, 
profesorica Ines Mandelj pa je baletna pedagoginja v Žal-
cu že od leta 2014. Leta 2015 je bila v okviru glasbene šole 
zgrajena baletna dvorana, poleg programa Plesna prip-
ravnica in Balet pa je bil uveden nadstandardni program 
Plesni vrtec, leto zatem pa nadstandardni program Balet 
za odrasle. In ravno na tej predstavi se je program slednjih 
predstavil prvič.

T. Tavčar

PO POTI BALETNIH SPOMINOV
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Prelep sončen dan nas je prvega maja 
zvabil na Čreto, kjer se je tradicio-
nalno prvomajsko srečanje začelo z 
delavsko mašo, ki jo je daroval župnik 
Jože Turinek ob somaševanju bisero-
mašnika Vladimirja Rutarja in župnika 
Avguština, ki je k Materi Božji priro-
mal s pohodniki z Gorenjske. 

Ob dvanajstih smo se pohodniki zbrali 
pri spomeniku padlim v NOB, kjer so 
nas nagovorili predsednica KS Kokar-
je Andreja Zupan ter župana obeh 
sosednjih občin, Matej Pečovnik in 
Franc Sušnik. Nazarski župan Matej 
Pečovnik je pudaril, da je glavni 
poudarek srečanja občanov obeh 
občin in sploh vseh navzočih prijatelj-
stvo. Letos so se pohodniki odpravili 
na pot prijateljstva že triindvajsetič. 
Spomnil pa se je tudi partizanskih bo-
jev na Čreti in seveda praznika dela. 
V tem duhu je nadaljeval tudi vrans-
ki župan Franc Sušnik in poudaril, da 
moramo nujno spoznati, da prazno-
vanje prvega maja ni deljenje rdečih 
nageljnov, golaža, lepih in všečnih 

VESELO IN SPROŠČENO NA ČRETI
govorov, ampak je prvi maj čas, ko moramo še toliko glasneje in jasneje pove-
dati, da s trenutno plačo in dohodki večina Slovenk in Slovencev ne more 
dostojno živeti, sploh pa ne dostojno praznovati praznika dela. Jasno in glas-
no moramo povedati, da praznik ni namenjen leporečenju in obljubljanju ne-
mogočega, in zahtevati, da mora postati naše delo bolj cenjeno, predvsem 
pa mu mora biti priznana višja dodana vrednost, saj bomo le tako bolje živeli 
ter z veseljem in ponosom v srcu praznovali.
V kratkem kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Nazarje, podružnične 
šole Šmartno ob Dreti z mentorico Sabino Venek ter moška vokalna skupina  
Lončarji.
Nazarčani so se po slovesnosti podali preko Farbance do Športnega centra 
Laze, kjer jih je čakal topel obrok. Tudi v planinskem domu na Čreti so se v 
sproščenem in veselem vzdušju družili pohodniki vse do večernih ur. Ob tem 
so bili deležni toplega obroka gostitelja Občine Vransko, ki so ga pripravili in 
postregli prijazni oskrbniki koče.

 Suzana Felicijan Bratož

V mesecu marcu smo organizirali druženje stanovalcev in 
svojcev v Zavodu sv. Rafaela Vransko, kjer jim je bila pred-
stavljena zanimiva tema z naslovom Preventiva urinske 
inkontinence in vaje za krepitev mišic medeničnega dna. 

Mišice medeničnega dna so pomembne za dobro delo-
vanje sečnega mehurja in črevesja. Te mišice pomagajo pri 
zadrževanju urina, blata in vetrov. Po drugi strani prispe-
vajo k stabilnosti hrbtenice in medeničnega obroča. 

Do nepravilnega delovanja mišic medeničnega dna pride 
zaradi več dejavnikov, najbolj pogosti so: pomanjkan-
je redne telesne dejavnosti, prekomerna telesna teža, 
čezmerne obremenitve. Kronično zaprtje ali kronično 
kašljanje lahko raztegnejo mišice medeničnega dna. 
Nekatera nevrološka obolenja, npr. multipla skleroza ali 
možganska kap, lahko poškodujejo živce, ki oživčujejo 
mišice medeničnega  dna. Dolgotrajen pritisk, npr. pri dalj-

šem kolesarjenju, lahko poškoduje živce. 

Pri vajah za mišice medeničnega dna je pomembno, da 
krčite prave mišice in da je to krčenje pravilno. Predstav-
ljajte si, da poskušate zaustaviti uhajanje vetrov iz čreves-
ja in hkrati zaustaviti curek urina. Občutiti morate, da se 
mišice medeničnega dna stisnejo in dvignejo. Pri ženskah 
ob tem pride do premika presredka navznoter, pri 
moškem pa mora ob tem priti do premika mod navzgor. 

Zelo pomemben je tudi program vadbe. 

Po zaključku predstavitve so imeli stanovalci in svojci 
možnost videti, kakšni so najbolj ustrezni medicinski pri-
pomočki, s katerimi si učinkovito pomagamo pri težavah 
z uhajanjem urina. 

Simona Novak, mag. zdr. ved., dipl. fiziot.

ZAKAJ SO POMEMBNE MIŠICE MEDENIČNEGA DNA?   
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V finalu izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega 
mladega voznika Slovenije sta v četrtek, 9. maja, v Centru 
varne vožnje na Vranskem največ znanja in veščin poka-
zala Laura Cerovšek in Luka Gril. Zmagovalca izbora Na-
jboljši za volanom se bosta eno leto vozila vsak s svojim 
fordom fiesto active, skupaj z drugimi finalistkami in fina-
listi pa sta postala tudi mlada AMZS ambasadorja varne 
vožnje. 

AMZS je že tretje leto zapored organiziral izbor za najbolj-
šega mladega voznika oziroma voznico Slovenije – Na-
jboljši za volanom, ki je letos k sodelovanju privabil več 
kot 3.300 fantov in deklet med 18. in 24. letom starosti. 
Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletne-
ga testa se je uvrstilo v praktični del tekmovanja. Polfina-
le je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem potekal v 
začetku aprila, 9. maja pa se je najboljših deset deklet in 
najboljših deset fantov pomerilo v velikem finalu. O zmagi 
je odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in Rdeči 
križ Slovenije preizkusili vozniško znanje in spretnosti ter 
sposobnost ukrepanja v prometni nesreči, pri čemer je 
bilo treba nuditi tudi prvo pomoč ponesrečencu.   

Najuspešnejša pri letošnjih finalnih izzivih sta bila Litijčan-
ka Laura Cerovšek, dijakinja 4. letnika Gimnazije Litija, in 
Luka Gril, 21-letni študent strojne fakultete Univerze v Lju-
bljani, doma iz Slovenj Gradca. Poleg prestižnega naslova 

Najboljši za volanom in vloge mladih AMZS ambasadorjev 
varne vožnje sta osvojila tudi glavno nagrado: eno leto se 
bosta lahko vozila vsak s svojim tehnološko izjemno pa-
metnim fordom fiesto active 1.0 EcoBoost 100KM z boga-
to dodatno opremo, pri kateri je poudarek na varnosti in 
udobju. Avtomobila je v bogat nagradni sklad za vozniško 
olimpijado mladih prispeval Summit motors Ljubljana, 
zastopnik vozil Ford.

T. Tavčar

NAJBOLJŠA ZA VOLANOM 2019 LAURA CEROVŠEK IN LUKA GRIL  

V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bo do 3. juni-
ja odprta  razstava del učencev devetih osnovnih šol 
Spodnje Savinjske doline z naslovom Harmonija oblik 
in barv. Sku-paj razstavlja 238 učenk in učencev pod 
mentorstvom 33 učiteljic likovne umetnosti. Razstavo 
sta postavili likovni pedagoginji Breda Tekavc z OŠ 
Prebold in Tina Žličar z OŠ Vransko-Tabor. Na ogled je 
več kot 200 izdelkov, večinoma individualnih, nekaj pa 
je tudi skupinskih. Pri postavitvi sta jima pomagala še 
Uroš Govek in Iztok Zajc z ZKŠT Žalec.

Uvodoma je zbrane 
nagovoril vodja kul-
ture na ZKŠT Žalec, 
nato pa je  likovno 
ustvarjalnost raz-
stavljavcev  pred-
stavil Matija Plev-
nik, umetnostni 
zgodovinar, ki je 
med drugim poudar-
il: » Že sam naslov 
Harmonija oblik in 

barv nakazuje, da je glavni poudarek na dveh bist-
venih likovnih prvinah, na obliki in barvi, na njenem 
medsebojnem razmerju in ubranosti. Tako kot že vr-
sto let so zastopane vse zvrsti likovne umetnosti, od 

tistih najbolj klasičnih, kot so slikarstvo, kiparstvo in 
tudi fotografija, oblikovanje in oblikovanje prostora 
z elementi arhitekture. Vsako delo je opremljeno tudi 
z informativnim listkom, na katerem so predstavljeni 
osnovni podatki o avtorju, o razredu, ki ga obiskuje, 
likovni tehniki, likovni nalogi in motivu ter o mentorici 
in šoli, ki ji avtor pripada …« 

Razstave so se udeležili: OŠ Braslovče – 25 učencev in 
mentorice Damjana Lukman, Jolanda Petek Tomazin, 
Irena Stanko, Valentina Prušnik, Simona Zbičajnik in 
Mateja Trop; OŠ Griže – 27 učencev in mentorica Bre-
da Bračko; OŠ Petrovče – 8 učencev, mentorica Zala 

RAZSTAVA "HARMONIJA OBLIK IN BARV"
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Valenčak; OŠ Polzela – 22 učencev in mentorice Urš-
ka Juhart, Mija Bastl, Helena Lah ter Nataša Herodež 
Kranjec; OŠ Prebold – 66 učencev in mentorice Bre-
da Tekavc, Nika Kolenc ter Marjana Milič; OŠ Šem-
peter v Savinjski dolini – 11 učencev ter mentorici An-
gela Pinter in Jana Maskalan; OŠ Vransko-Tabor – 11 
učencev in mentorice Polona Vodičar, Tina Žličar ter 
Nataša Pečovnik; I. OŠ Žalec – 54 učencev in mentorice 
Neli Šuler, Irena Zajc, Nataša Tratnik,  Teja Gajšek, Mo-
jca Guntner Krulec, Barbara Jevšnik, Simona Delopst, 

Ksenja Marolin Kuzma ter Cvetka Pušnik; II. OŠ Žalec – 
14 učencev in mentorice Maša Pikl, Nina Vouk, Brigita 
Mršič ter Kaja Horvat. 

V nadaljevanju je govoril župan Občine Žalec Janko 
Kos, nato pa sta skupaj z Mitjem Plevnikom podelila 
priznanja učencem in mentorjem, v kulturnem pro-
gramu pa  je nastopil Martin Mutec, učenec 8. razreda 
kitare Glasbene šole Risto Savin Žalec.

T. Tavčar 

Na Vranskem se je letos praznovanje občinskega praznika 
začelo z odprtjem prenovljene rojstne hiše našega rojaka, 
založnika slovenske moderne Lawoslava Schwentnerja. 
Občina Vransko je z odkupom hiše leta 2000 preprečila 
njeno propadanje, z obnovo zunanjosti v drugi polovici 
prejšnjega leta pa še enkrat dokazala pomen ohranjanja 
kulturne dediščine. 
Župan Franc Sušnik je v govoru predstavil pomen 
Schwentnerjevih ter natančno  kronologijo dogajanja v 
hiši, odkar je v občinski lasti. Izpostavil je, da je hiša ne-
dvomno najpomembnejši in po obnovi tudi najlepši kul-
turni spomenik v trgu Vransko. Med Schwentnerjevimi pa 
ni bil pomemben družinski član le založnik, svoj pečat sta 
v kraju pustila tudi oče Leopold in brat Karel kot lokalna 
trgovca in politika. 

V kulturnem programu ob svečanem odprtju hiše so 
sodelovali Godba Lukovica ter mlajši otroški pevski zbor, 
turistični krožek in otroška folklorna skupina OŠ Vrans-
ko-Tabor. Hišo je blagoslovil domači župnik Jože Turinek. 
Obiskovalci so si po prireditvi ogledali tudi notranjost 
hiše, kjer pa so obnovljena le tla v jedilnici. Tisti, ki so bili 
v hiši prvič, so bili navdušeni, kar je še en dokaz, da je po-
trebno ohranjati dediščino, ki so jo zapustili naši predniki. 
Z odprtjem po prenovi se v hišo vračajo ustaljene dejav-
nosti – TIC s ponudbo lokalnih ponudnikov, ogled hiše, 
prireditve, možnost sklenitve zakonske zveze. Lepo va-
bljeni.

Tanja Goropevšek 

SCHWENTNERJEVA HIŠA PO PRENOVI ODPRLA VRATA
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Končana je najnapornejša športna preizkušnja Ultra trail 
Vipavska dolina, ki je potekala med 10. in 12. majem, kjer 
so zmagovalci pravzaprav vsi, ki prečkajo ciljno črto. 
Kraljevskih 100 milj (160 km) je najhitreje pretekel IVAN 
HRASTOVEC. Za zmago je potreboval 21 ur, 4 minute in 23 
sekund. Čestitamo.

Alojzija Hrastovec

UTVV 2019: IVAN HRASTOVEC – JUNAK KRALJEVSKE RAZDALJE

Letošnja slavnostna akademija ob občinskem prazniku, 
ki ga Občina Vransko praznuje 14. maja v spomin na leto 
1868, ko je cesar dotedanji kraj Vransko povišal v dežel-
no-knežji trg,  je bila 10. maja v Športni dvorani Vransko. 
Slovesnosti se je udeležilo veliko občanov ter župani in 
podžupani spodnjesavinjskih občin.

Osrednji govornik na slavnostni akademiji župan Franc 
Sušnik je v svojem pozdravnem nagovoru uvodoma govo-
ril o pomenu praznovanja, nato pa v povezavi s tem za 
ohranjanje kulturne dediščine izpostavil najpomembnej-
še pridobitve. Osrednja je temeljita prenova Schwentner-
jeve hiše, s katero so počastili 150-letnico trga Vransko, 
izdajo zbornika Vransko skozi čas in sofinanciranje ob-
nove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko v naslednjem 
petletnem obdobju, v skupni višini 60 tisoč evrov. V zad-

njem času se v občini razcveta individualna stanovanjska 
gradnja, gradnja novega hotela, med zaključnimi investici-
jami na področju turistične ponudbe pa je kamp Podgrad. 
Lani so bila zaključena dela na mostu čez potok Boljka v 
Čepljah, obnova mrliške vežice, pričela se je obnova trške-
ga jedra, zaključila rekonstrukcija ceste Vransko-Vologa 
itd. Del govora je namenil tudi evropskim projektom, kjer 
je sodelovala tudi občina Vransko. 
V nadaljevanju so podelili priznanja in plakete zaslužnim 
občanom. Plaketo Občine Vransko so prejeli: Alojzija 
Hrastovec iz Zajasovnika – za vzorno in srčno opravljan-
je poklica medicinske sestre, Jasna Lazar z Vranskega za 
vzorno in srčno opravljanje poklica medicinske sestre, 
Polonca Učakar z Vranskega za vzorno in predano delo 
na področju vzgoje in izobraževanja, Jože Matko, starej-
ši, iz Sela pri Vranskem za izjemen prispevek k ohranjanju 
sakralne kulturne dediščine, Štefan Pečovnik iz Prekope 
za vzorno in srčno opravljanje poklica poštarja. Priznanje 
Občine Vransko so prejeli: Valerija Zupan z Vranskega za 
predano delo na društvenem področju, Miran Pikl z Vran-
skega za predano delo na področju čebelarstva in Dekliš-
ka vokalna zasedba Solo za večletno uspešno delovanje 
na področju vokalne glasbe. 
Sledilo je odprtje 11. razstave ročnih del Vezilj Vransko, ki 
deluje v okviru Društva univerze za tretje življenjsko ob-
dobje Vransko. Razstava je bila odprta v soboto in nedel-
jo, torej 11. in 12. maja. Slavnostno akademijo je popestrila 
godba Glasbene šole Risto Savin Žalec. V okviru praznika 
se je zvrstilo tudi več kulturnih in športnih prireditev. 

T. Tavčar 

PRAZNIK NA VRANSKEM
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Člani in članice Prostovoljnih gasilskih društev Vransko, Prekopa-Čeplje-Stopnik, Tešova in Ločica pri Vranskem so se v 
nedeljo, 5. maja, v čast zavetnika gasilcev sv. Florjana, udeležili svete maše v cerkvi svetega Jeronima na Taboru, ki jo 
je daroval domači župnik Jože Turinek. Zbralo se je več kot 40 gasilk in gasilcev, ki so se po končanem obredu družili 
na pogostitvi v organizaciji PGD Tešova.

FLORJANOVA MAŠA

Z nastankom občine Vransko konec prejšnjega stoletja 
sovpada tudi želja po zborniku, ki bi na enem mestu ori-
sal geografski in zgodovinski razvoj naših krajev. V zad-
njih letih je izšlo več knjig, ki odstirajo življenje prednikov, 
prvič pa imamo pred seboj zbornik prispevkov, ki pregled-
no in celovito orišejo dogajanje od rimske epohe pa vse 
do današnjih dni.  Zbornik, ki je izšel ob dvajseti obletnici 
Občine Vransko in stopetdeseti obletnici trga Vransko, je 
nastal pod peresi tako priznanih in uveljavljenih znanst-
venikov kot tudi domačinov. Z njim želi izdajatelj Občina 
Vransko potešiti radovednost in zanimanje domačinov 
ter jo nameniti kot protokolarno darilo, dolgoročno  pa 
bo koristen pripomoček oziroma iztočnica kasnejšim raz-
iskovalcem krajevne zgodovine. 
Predstavitev znanstvene monografije je bila v Kulturnem 
domu Vransko 16. maja 2019  v sklopu prireditev ob občin-
skem prazniku. Svoje prispevke so predstavili: 
Mag. Damir Žerič, univerzitetni diplomirani zgodovinar, 
je kustos v Pokrajinskem muzeju Celje. Predstavil nam je 
prispevek z naslovom Vransko v času srednjega in zgod-
njega novega veka. 
Mag. Uroš Herman je profesor zgodovine in geografije na 
Osnovni šoli Savsko naselje v Ljubljani. Predstavil nam je 
prispevek z naslovom Vransko in okolica od okupacije do 
komune.
Marija Završnik je upokojena učiteljica slovenščine in 
zgodovine ter šolska knjižničarka. Predstavila nam je 
prispevek z naslovom Vransko v letih 1959–1999.
Rudolf Pušnik je uslužbenec občinske uprave Občine 
Vransko. Predstavil nam je prispevek z naslovom V samo-
stojni Sloveniji ponovno samostojni. 

Katja Brezovnik, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, je 
zaposlena kot šolska knjižničarka na Osnovni šoli Vrans-
ko-Tabor. Predstavila nam je prispevek z naslovom Sakral-
na dediščina na Vranskem.
Drugi avtorji, ki so napisali svoje prispevke za zbornik, so 
še: Alenka Jelen (Geografski oris Vranskega, Fosilni plaz in 
zajezitev Bolske na Vranskem), prof. dr. Irena Lazar (Vrans-
ko v rimski dobi) in prof. ddr. Igor Grdina (Od relativnega 
miru do absolutne vojne). 
Prireditev je z glasbo popestril učenec Glasbene šole "Ris-
to Savin Žalec" Max Mravljak.

Suzana Felicijan Bratož

PREDSTAVITEV ZBORNIKA VRANSKO SKOZI ČAS
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V soboto, 27. 4. 2019, smo se 
krajani Jevš kljub deževnemu 
dopoldnevu zbrali na vasi in 
postavili mlaj ob prihajajočem 
prazniku. Seveda smo z dobro 
voljo priklicali sonce, ki nas je 
prijetno pogrelo. Dogodka se 
je udeležila tudi najstarejše 
krajanka Jevš.

Nina Dolar

POSTAVLJANJE MLAJA

Pretekli vikend je Tabor ponovno 
napolnilo zborovsko petje. Žalska 
območna izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti je v Domu 
krajanov Tabor organizirala Območ-
no revijo odraslih pevskih zborov in 
malih vokalnih skupin. V sodelovan-
ju z Občino Tabor, Kulturnim društ-
vom Ivan Cankar Tabor ter Društ-
vom žena in deklet Občine Tabor so 
v soboto, 11. 5. 2019, in v nedeljo, 12. 
5. 2019, gostili skupno kar 21 zborov 
in malih vokalnih skupin. Na sobot-
nem koncertu so nastopili Andraški 
oktet, KPZ Glas srca, MoPZ Gotov-
lje, MePZ Andraž, MoPZ Karla Viran-
ta Braslovče, MePZ A Cappella KD 
Petrovče, MoPZ KD Antona Schwaba 
Prebold in MoPZ KUD Polzela. Vsak 
zbor se je predstavil s tremi pesmimi, 
ki jih je pozorno poslušala strokovna 
spremljevalka večera Bernarda Pre-
ložnik Kink. Tako je bilo tudi v nedeljo, 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
ko je dvorano Doma krajanov Tabor napolnilo kar 13 zborov. Obiskovalce je 
uvodoma pozdravila vodja izpostave JSKD Žalec Neža Zagoričnik, revijo pa 
so s svojim nastopom odprle »domače« OK!tete. Za njimi so nastopili še VS 
Štima Literarnega društva Livra Vransko, VS ZaPet, ŽePZ KUD Svoboda Griže, 
MoPZ Ponikva pri Žalcu, ŽePZ Savinjski cvet, MePZ Galicija, Mešani planinski 
pevski zbor Žalec, MoPZ KD Petrovče, Zbor Popseslish, MoPZ Savinjski zvon, 
APZ Risto Savin Žalec, revijo pa je zaključil MePZ Pevskega društva Tabor. 
Nastopajoči so pokazali zelo kvaliteten program, kar je potrdil glasen aplavz 
publike. Zadovoljni pa so bili tudi nastopajoči, ki so se v taborskem domu kra-
janov zelo dobro počutili in se po reviji še dolgo zadržali ter ubrano prepevali 
vsem znane zborovske pesmi. 

Neža Zagoričnik, vodja OI JSKD Žalec

V sredo, 15. maja, je v telovadnici na UPI – ljudski univerzi 
Žalec potekala Parada učenja 2019. Žalska parada je ena 
od sedemnajstih, ki se je v Sloveniji zgodila na isti dan. Že 
sedmič je parado organizirala UPI – ljudska univerza Žalec 
v sodelovanju s skoraj 25 partnerskimi organizacijami. 
Parado učenja so odprli Janko Kos – župan Občine Žalec, 
Urša Zgojznik – predsednica društva Ekologi brez meja in 
Slovenka leta 2018, mag. Andrej Sotošek – direktor An-
dragoškega centra Slovenije ter Franja Centrih, direktori-

ca UPI – ljudske univerze Žalec. 
Poleg bogatega kulturnega programa in predstavitev or-
ganizacij po stojnicah so istočasno potekale delavnice, ki 
so bile namenjene udeležencem. Ti so se lahko preizkusili 
v tai-chiju, gasilskih veščinah, vajah za ravnotežje, likovnih 
delavnicah, izdelovanju rož iz krep papirja ter v mnogih 
drugih delavnicah. 
Parade učenja so se udeležili otroci enot Vrtcev Žalec, 
šolarji in učitelji, srednješolci, študentje, udeleženci v izo-

PARADA UČENJA, ŠIROKA PALETA RAZLIČNIH VSEBIN   
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Dogodki: 
V soboto, 27. aprila 2019, smo se člani Gasilske zveze Žalec 
udeležili skupščine pobratene Vatrogasne zajednice gra-
da Križevaca iz Hrvaške, ki je potekala v gasilskem domu 
v kraju Sveta Helena. 
V  soboto, 3. maja 2019, je  bil organiziran posvet mentor-
jev in sodnikov GZ Žalec. 
Posvet je potekal v dveh delih.
1. del je potekal v Andražu, kjer so bile predstavljene tek-
movalne discipline za mladino,  
2. del pa je potekal na Polzeli, kjer so bile predstavljene 
novosti pri tekmovalnih disciplinah za člane in veterane. 
Pripravljeni so bili tudi praktični prikazi disciplin. 
V soboto, 11. maja 2019, je Gasilska zveza Žalec v sodelo-
vanju s Gasilskim poveljstvom občine Polzela pripravila 
tekmovanje gasilske mladine v gasilski orientaciji. Mladi 
gasilci, ki so soboto preživeli na Polzeli, so bili razdeljeni 
v šest kategorij. Skupno se je tako na tekmovanju pome-
rilo 87 ekip. Na regijsko tekmovanje, ki bo konec maja v 
Šmartnem ob Dreti, so se uvrstile po tri najboljše ekipe iz 
vsake kategorije: 
• Pionirke: 1. Drešinja vas, 2. Levec, 3. Polzela 
• Pionirji: 1. Drešinja vas, 2. Kapla-Pondor, 3. Kapla-Pon-

dor 1 

• Mladinke: 1. Drešinja vas, 2. Andraž nad Polzelo, 3. Pol-
zela 

• Mladinci: 1. Drešinja vas, 2. Vransko 1, 3. Kapla-Pondor 
• Gasilke pripravnice: 1. Polzela 
• Gasilci pripravniki: 1. Trnava, 2. Ločica ob Savinji, 3. 

Ojstriška vas-Tabor 
V sredo, 15. maja 2019, je v Žalcu potekala prireditev Ted-
na vseživljenjskega učenja »PARADA UČENJA 2019«, v 
organizaciji UPI Žalec, kjer smo predstavili tudi delo naše 
GZ Žalec. Gasilsko zvezo Žalec sta predstavljali mladinska 
komisija in komisija za gasilsko tehniko. Med drugim so se 
predstavile mladinke, ki tekmujejo v gasilskem kvizu. 
Nekaj statistike: 
V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 11 intervencij, ki so skupno trajale 14 ur in 
40 minut. Najdaljša intervencija je trajala 2 uri in 10 minut, 
najkrajša pa 10 minut. 
Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 
V GPO Žalec je bilo 8 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela so imeli tri intervencije, GPO 
Braslovče, GPO Vransko ter GPO Tabor pa niso imeli inter-
vencij. 

Tadej Zupan,
 predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. APRILOM IN 15. MAJEM 2019

braževanju odraslih, člani društev univerz za tretje življenj-
sko obdobje … 
Parada vsako leto popestri dogajanje v  lokalnem okolju in 
poveže različne akterje, ki v Spodnji Savinjski dolini skrbi-
jo za rast in širjenje znanja. Zato ne gre le za praznovanje 
in promocijo vseživljenjskega učenja, ampak tudi za spod-
bujanje sodelovanja, druženja in medsebojnih izmenjav, 
ki jih v sodobni družbi vse bolj pogrešamo. Parada učenja 
s svojo barvitostjo, navdušenjem in iskrivostjo tako naj-
bolj neposredno razblinja mit o neprivlačnosti učenja. 
Z gotovostjo lahko potrdimo, da je letošnja Parada učen-
ja v Žalcu ponudila široko paleto različnih vsebin in tako 
omogočila prebivalcem lokalnega okolja večje zavedanje 
o izobraževalni in prostočasni ponudbi za vse generacije.   

 T. Tavčar 
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Tretja majska sobota je dan, ko se na Vranskem odpravi-
mo na kulinarični pohod »Z Guštom po poti dediščine«. 
Kljub muhastemu vremenu ter mrzlemu in turobnemu 
jutru se nas je pred Schwentnerjevo hišo zbralo lepo šte-
vilo pohodnikov. Udeležba ni bila samo medobčinska, 
ampak mednarodna, saj se nam je pridružil pohodnik iz 
Avstralije. Po prijavi, degustaciji dobrot lokalnih ponud-
nikov ter ogledu Schwentnerjeve hiše smo se ob deveti 
uri podali na spoznavanje še enega lepega koščka naše 
občine. Pot je z Vranskega vodila skozi Beraško dolino do 
Marovtovega hriba, nato do Jakov dola in skozi Brce do 
Ločice  in nazaj na Vransko. Približno tri ure dolgo pot so 
za dve uri podaljšali postanki, kjer so nas lokalni ponud-
niki in domačini pričakali z dobrotami, tako da smo kljub 

dolgi hoji izgubili bolj malo kalorij. Pohod smo zaključili v 
gasilskem domu z okusnim golažem. Tako pohodniki kot 
organizatorji smo bili zelo zadovoljni. Pri izvedbi 3. kuli-
naričnega pohoda »Z Guštom po poti dediščine« so nam 
pomagali: Turistično društvo Gušt, Planinsko društvo 
Vransko, Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, kmetija 
Laznik, kmetija Novak, kmetija Kropivšek, Trgovine Jager, 
Pekarna Brglez, Mesarstvo Križnik, Hiša Lisjak, domači-
ja Grčin, Vrtnarstvo in cvetličarstvo Sadika, Turistična 
kmetija pri Ferkovih, družine Papinutti, Kapus in Lukman, 
Studio Di.Foto.Graf, Denis Oštir in Julija Granda. Vsem se 
iskreno zahvaljujemo. Zavedamo se, da pohod brez njih 
ne bi bil tako uspešen.

Tanja Goropevšek

NA TRETJEM KULINARIČNEM POHODU »Z GUŠTOM PO POTI DEDIŠČINE« 
MEDNARODNA UDELEŽBA
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Vranski poletni večeri 2019
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 15. 6. 2019,
ob 20.00, cerkev sv. Martina v 

Šmartnem/Podvrhu

KLEMEN LEBEN, akordeon

sobota, 22. 6. 2019, ob 20.00,
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici

JURIJ HLADNIK, klarinet in 
GODALNI KVARTET ACCADEMIA

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko 134, 3305 Vransko
T: 03 703 12 11 ǀ zkts.vransko.siol.net ǀ www.zkts-vransko.si
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V JUNIJU NAPOVEDUJEMO IN VABIMO:
• torek, 4. in 18. junij 2019, ob 10. uri v Našem domu: Bralno druženje s stanovalci Našega doma  
• 17. 5. 2019-31. 12. 2019 v času odprtosti knjižnice: Čitalnica in začetki knjižničarstva na Vranskem, 

razstava 
• torek, 11. junij 2019, ob 18. uri: Skok v poletje, poletna ustvarjalnica    

Vabljeni!

SAVINJČANI BEREMO - zaključno druženje 
bralcev z Mojco Širok in Eroiko Aromatika 
Bralno gibanje v projektu Savinjčani beremo združuje 
bralce šestih občin Spodnje Savinjske doline (Braslovče, 
Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Žalec). Letošnja bralna 
sezona je bila dvanajsta po vrsti, bralo pa je doslej največ 
bralk in bralcev, to je 338. Izbirali so lahko iz bogatega 
nabora vsebin domačih in tujih avtorjev, ki smo ga kot 
vsako leto pripravili v knjižnici. 
Letošnje zaključno druženje je povsem napolnilo dvorano 
Doma II. slovenskega tabora Žalec. Leto 2018 je bilo 
Cankarjevo leto, njemu v spomin se je prireditev začela z 
recitalom o njegovem življenju, ki ga je pripravila Jolanda 
Železnik, izvedle pa smo ga knjižničarke žalske knjižnice 
Lucija Cestnik, Andreja Hutinski, Valerija Jerman in Nina 
Trbovšek. Vlogo Ivana Cankarja je prepričljivo odigral 
Marko Lesjak. Literarna gostja je bila pisateljica in novinarka Mojca Širok (brali so njeno knjigo Pogodba), ki 
je v pogovoru z Jolando Železnik razkrila tudi dobršno mero duhovitosti. Osrednji del prireditve je bil nastop 
Eroike Aromatike, pop operne zasedbe pevcev Mihaela Strniše, Gašperja Banovca in Mihe Zabreta. Bralci 
so bili navdušeni nad njihovim spogledovanjem klasike s sproščenim popom, vsako izvedbo so nagradili z 
močnim aplavzom.
Druženje se je tudi zaključilo s Cankarjem. Irena Štusej iz žalske knjižnice je s peharjem v rokah povedala 
Cankarjevo povest Pehar suhih hrušk, ki je zaradi žalostne vsebine vedno ganljiva. 

Irena Štusej 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti
ODRASLI
• Postorino, R.: Hitlerjeve pokuševalke 
• Kubica, M.: Pridna punčka 
• Long, J. A.: Izpoved razvpite kraljice 
• Force, M.: Videl sem jo stati tam 
• Francis, G.: Preobrazbe telesa 
• Erpe, S.: Amy Winehouse 
• Olmi, V.: Bakhita 
• Ng, C.: Prikriti plameni 
• Ruiz Zafon, C.: Labirint duhov 
• Wells, B.: O koncu žalosti 
• Gerber, S.: Eterična olja 
• Snel, E.: Sedeti pri miru kot žaba
  

MLADINA
• Banyueri, E.: Orientacija in zemljevidi 
• Banyueri, E.: Vreme 
• Blyton, E.: Nagajivka Nika je nazaj 
• Rasla je Jelka, najlepše pesmi s podobami 
• Jelke Reichman 
• Lang, S.: Tečna opica 
• Grajkowski, V.: Drevesa 
• Forssen, E.: Pogumni Luka 
• Rozman, A.: Rimuzine in črkolazen
DVD
• Bohemian Rhapsody 
• Mala noga 
• Z ljubeznijo, Simon 
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DRUŽENJE Z LIPICANKO BEJBO
Na sončno in toplo petkovo dopoldne smo v Vrtcu Vransko do-
bili težko pričakovan obisk. Povabilu v vrtec se je namreč prijaz-
no odzval dedek naših treh varovancev, gospod Janko Vranič iz 
Prekope s kobilo Bejbo. Otroci in vzgojiteljice se je kar niso mog-
li nagledati, saj nas je s svojo mirnostjo in lepoto vse očarala. 
Velika večina prisotnih otrok je Bejbo božala, ji prinašala travo 
in rožice, ob Jankovi pomoči pa so se lahko povzpeli v sedlo in 
naredili krog ali dva po igrišču. Bilo je nepopisno lepo, dožive-
to in sproščujoče. Zatorej hvala gospodu Vraniču in Bejbi za to 
nepozabno izkušnjo, ki je bila za marsikoga velik izziv.

Renata Košica, dipl. vzg.

DRŽAVNO TEKMOVANJE  POWERPOINT ANIMACIJE
V četrtek, 18. aprila 2019, je na Osnovni šoli Vižmarje Brod 
v Ljubljani potekal 16. tradicionalni festival Microsoft 
PowerPoint Wars. Cilj tekmovanja je spodbujanje ustvar-
jalnosti, širjenje in poglabljanje znanja, odkrivanje in spod-
bujanje raziskovanja, uvajanje novih pristopov in metod 
dela ter popularizacija znanja. 

Na vabilo k sodelovanju smo se odzvali tudi učenci 3. 
razreda Miha Habjan, Vanja Šlogar, Tjaž Bogataj in Tibor 
Aleksić in skupaj z mentoricama Katjo Brezovnik ter Polo-
no Vodičar ustvarili zanimive animacije. 

Učenci so izdelali animacije po navdihu zgodbe Se v goz-
du bojiš, veliki volk? pisatelja Jana De Kindeja. 

Animacija Tjaža Bogataja in Tiborja Aleksića je v svoji kate-
goriji med učenci od 1. do 4. razreda zasedla 3. mesto. 

Čestitke vsem ustvarjalcem.

Vtisi učencev: 

Danes smo šli z računalniškim krožkom na državno tek-
movanje Microsoft Powerpoint Wars. Ko smo prišli v šolo, 
so risanke že predvajali. Ko smo pogledali vse animacije, 
smo šli v jedilnico. Tam smo jedli: pico, jagode in melono. 
V jedilnici smo pili: sok in vodo. Ko smo vse pojedli, smo šli 
nazaj na hodnik,  kjer so razglasili prve tri najboljše. Med 
njimi sta bila tudi moj sošolec Tjaž Bogataj in sosošolec 
Tibor Aleksič. Tjaž in Tibor sta bila skupaj na  3. mestu, saj 
sta skupaj naredila risanko. Nato smo odšli nazaj k šoli. 
Pri šoli so nekatere čakali starši, da jih odpeljejo domov, 
nekateri so odšli pa sami. 

Miha Habjan, 3. a 

Danes, 18. 4. 2019, sem šel na računalniško tekmovanje 
v Ljubljano skupaj z Vanjo, Mihom, Tjažem, Leonom ter 
gospo Polono in gospo Katjo. Imeli smo se odlično. Sku-
paj s Tjažem sva osvojila 3. mesto. Všeč mi je bilo, da smo 
jedli pico in jagode. Dan je bil zabaven. 

Tibor Aleksić, 3. b 

Po kosilu smo jaz, Tibor, Leon, Tjaž, Miha in jaz z gospo 
Polono in Katjo s kombijem odšli v Ljubljano v Osnovno 
šolo Vižmarje Brod. Tam smo si ogledali animirane filme 
in pojedli kosilo. Nato smo se še dvakrat fotografirali in šli 
domov. Zelo sem se zabaval. 

Vanja Šlogar, 3. b 
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V tednu od 15. do 19. 4. 2019 so imeli tretješolci iz Osnovne 
šole Vransko plavalni tečaj. Učenci so ves teden izpopol-
njevali tehniko plavanja v zaprtem bazenu v Celju pod 
vodstvom učiteljev plavalne šole Neptunček. Pridno so 
dopolnjevali svoje plavalno znanje in ob koncu tečaja 
staršem in učiteljem pokazali, kaj vse so se naučili. Le-
tošnji tretješolci so osvojili kar 12 srebrnih delfinčkov, 19 
bronastih delfinčkov, 1 zlatega in 1 srebrnega konjička. 
Vsi tretješolci so pokazali veliko mero odgovornosti in 
poslušnosti, saj so upoštevali navodila plavalnih učiteljev 
in se varno obnašali ob bazenu in v njem. Vsem  čestitava 
za osvojena priznanja. Več o tečaju so zapisali tretješolci 
sami. 

Razredničarki 3. a in 3. b-razreda

 

Prejšnji teden smo imeli plavalni tečaj. Veliko novega 
smo se naučili. Naučila sem se plavati kravl. V ponedeljek 
smo imeli testiranje, pokazali smo, kako znamo plavati. 
Ko smo končali, so nas razdelili v skupine in smo se lahko 
igrali. V torek smo se učili plavati kravl, v sredo žabico, v 
četrtek smo imeli generalko. Kasneje smo se učili hrbtno 
plavati. V petek smo povadili za nastop za starše, ki smo 
jim pokazali, kaj smo se naučili. 

Mia Kornhauzer, 3. b 

V ponedeljek, 15. 4. 2019, smo šli na plavalni tečaj, kjer 
smo se učili plavati kravl. Tam smo spoznali nove učitelje. 
Povedali so nam pravila na plavalnem tečaju in čarobno 
besedo HOP. Po malici smo šli v veliki bazen, ki je bil kar 
mrzel in globok. Potem smo se šli preobleč in se z avtobu-
som odpeljali v šolo, kjer smo imeli kosilo. 

V torek, 16. 4. 2019, smo se na plavalnem tečaju učili 
plavati žabico, obnovili smo kravl in imeli smo nekaj minut 
prostih, da smo se lahko poigrali. Čez nekaj časa smo imeli 
malico. Po malici smo šli spet v globok bazen in tam smo 
morali preplavati dve dolžini kravla in dve dolžini žabice. 
Ko smo končali, smo se poigrali v malem bazenu. 

V sredo smo se učili plavati hrbtno. Vadili smo tudi žabico 
in kravl. 

V četrtek smo imeli generalko, kjer smo potrenirali kravl, 

žabico in hrbtno. 

V petek smo imeli generalko, vadili smo kravl, žabico in 
hrbtno plavanje. Po malici so nas prišli gledat starši. Poka-
zali smo jim, kaj smo se naučili. Pokazali smo tudi domine. 

Ko smo končali, smo lahko šli s starši ali s kombijem do-
mov. 

Max Mravljak, 3. b 

V ponedeljek, 15. 4. 2019, smo imeli plavalni tečaj. Vsak 
dan smo imeli na začetku in koncu nekaj minut odmora za 
igranje. Po odmoru smo se učili pravilne tehnike. Najprej 
smo se učili kravl, potem žabico in nazadnje hrbtno pla-
vanje. Največ težav sem imel pri žabici. Vsak dan smo ime-
li tudi malico. Pred malico me je zelo tiščalo na stranišče. 
Na srečo sem preživel. Po malici smo v velikem bazenu 
delali vaje. Vsi dnevi so bili enaki, razen četrtka in petka. 
V četrtek smo imeli preverjanje znanja. Šlo mi je dobro. 
V petek smo dobili priznanja in starši so nas prišli gledat.  
Počutil sem se dobro. 

Tibor Aleksić, 3. b 

Plavalni tečaj se nam je pričel v ponedeljek, 15. 4. 2019, 
in je trajal do petka, 19. 4. 2019. V šolo smo prišli do 7.45. 
Vzeli smo šolsko malico in se odpravili na avtobus. Z nami 
so se peljali tudi učenci 3. b. Plavalni tečaj smo imeli v Cel-
ju na kopališču Golovec. Na bazen smo prišli ob 9.00. Prvi 
dan smo imeli testiranje, da so videli, kako plavamo. Po-
tem smo imeli malico. Po malici smo šli v veliki bazen. Ob 
12.00 smo vsak dan s plavalnim tečajem zaključili, se po-
sušili in oblekli. Po tečaju nas je avtobus odpeljal do šole, 
kjer smo šli v podaljšano bivanje in imeli kosilo. Drugi dan 
smo se učili plavalno tehniko kravl s pravilnimi vdihi. Tretji 
dan smo se učili žabico s pravilnim dihanjem, lahko smo 
plavali tudi žabico babico. Četrti dan smo se učili hrbtno 
plavanje. Imeli smo preverjanje plavanja. Zadnji dan smo 
ponovili vse od začetka. Sledilo je ocenjevanje plavanja. 
Prišli so nas gledat starši, sestre in bratje. Potem smo šli s 
starši domov. 

Jakob Golob, 3. a 

V ponedeljek, 15. 4. 2019, smo se odpeljali na plavalni 
tečaj, ki je bil v Celju, v Golovcu.  Ob prihodu smo se naj-
prej preoblekli v kopalke, vzeli brisače, se stuširali in odšli 
v mali bazen. Imeli smo testiranje, kjer so preverili, kako 
znamo plavati. Naslednji dan smo se učili pravilno tehniko 
kravla. Najprej smo se naučili, kako je potrebno delati z 
nogami in rokami, potem pa smo vadili vdihe na stran. Ko 
smo s plavanjem zaključili, smo se preoblekli, posušili in 
se odpeljali do šole, kjer smo najprej šli na kosilo. V sredo 
smo se učili pravilne tehnike plavanja žabice. Zopet smo 
se učili gibe, ki jih moramo delati z nogami in rokami, in 
pravilne vdihe. V primeru, če plavaš z glavo zunaj, se teh-
niki plavanja reče žabica babica. Pred koncem plavalnega 
tečaja smo se vsak dan poigrali v malem bazenu. V četrtek 
smo ponovili kravl in žabico ter se učili še hrbtno plavanje. 

PLAVALNI TEČAJ TRETJEŠOLCEV
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Naučili smo se tudi narediti vajo za varnost. V petek smo 
imeli ocenjevanje in nastop za starše. Meni je bil teden 
zelo všeč. 

Tjaž Bogataj, 3. a 

 Plavalni tečaj je potekal od 15. 4. do 19. 4. 2019. Imeli smo 
ga v Celju. Z nami so šli tudi učenci 3. b. Prvi dan, ko smo 
prišli na kopališče, smo šli najprej v mali bazen, kjer je bila 
zelo topla voda. Vsak dan na začetku dneva smo imeli čas 
za igro v malem bazenu. Prvi dan smo najprej imeli testi-
ranje. Prvi dan smo se učili že kravl s pravilnimi vdihi. Drugi 
dan smo se učili tehnike in dihanje žabice, tretji dan smo 
se učili hrbtno plavanje. Na koncu plavalnega tečaja smo 
imeli vsak dan nekaj minut za igro. Četrti dan smo imeli pre-
verjanje plavanja in veliko igre. Zadnji dan so prišli starši. 
Pokazali smo jim vaje za vse tehnike v malem bazenu. V 
velikem bazenu smo pokazali, kako plavamo brez prijema. 
Ko smo s plavanjem zaključili, smo prejeli priznanja. 

Lia Adlešič, 3. a

KUHARJI IN VRTNARJI UREJALI VRT IN OBNOVILI HOTEL ZA ŽUŽELKE
Na tokratnem srečan-
ju smo se posvetili vrtu, 
saj bi radi kaj pridelali, da 
bomo potem jedli. Pobra-
li smo kar nekaj rastlin, ki 
so prezimile ali pa se same 
zasejale, česar smo še 
posebej veseli. Grede smo 
razrahljali in posejali nove 
rastline. Vse posejano in 
nasajeno bomo pojedli pri 
malici v šoli. Svež korenček 
in redkvica sta zelo dobro-
došla osvežitev našega 
jedilnika. V jesenskem času 
bomo ostale pridelke sku-

hali in pojedli. Nismo pa pozabili niti na naše čebele. Zanje 
smo posejali medovite cvetlice. Hotel za ostale žuželke je 
bil potreben temeljite obnove, saj smo opazili, da zadnji 
dve leti ni bilo več obiskovalcev. S pomočjo našega najbolj-

šega zaveznika na vrtu, gospoda hišnika Martina Rebrška, 
smo hotel prebarvali, naredili nove luknje in prinesli nove 
opeke. Sedaj pa nestrpno pričakujemo goste. Veselimo 
se, da lahko opazujemo, sodelujemo in živimo z naravo.

Mentorici: Maja Jerman in Nataša Pečovnik

GOZDNI ŠKRATKI ... ČETRTIČ
Pri raziskovanju gozda smo ugotovili, da drevesa nekdo 
tudi poseka in da je kar veliko panjev oz. štorov. Kaj se 
dogaja z drevesi naprej, ko so posekana, nam je prijazno 
pokazal g. Dejan Zorko, ki ima na Vranskem žago. 

Na lep sončen dan smo se odpravili v Podgrad, kjer smo 
najprej videli, kako razžagajo velik hlod v deske, se naučili, 
kaj je krajec, ki ga odrežejo stran, da je deska lepša. Nasled-
nja naprava je desko razrezala še na manjše deščice, ki jih 
potem g. Dejan da sušiti in porabi za različne lesene izdel-
ke. Opazili smo veliko rumeno »gosenico«, ki se je migala 
sem in tja, zato smo g. Dejana vprašali, kaj je tam notri. 
Po celotni žagi smo sledili poti te gosenice in prišli do ve-

likega silosa, kjer shranjujejo žagovino. Ta gosenica je ža-
govino posesala, da je ni neslo povsod naokrog. Če stara 
drevesa požagamo, je treba posaditi nova. To počne tudi 
g. Dejan. Iz Zavoda za gozdove dobi majcena drevesa, ki 
jih potem posadi v gozd. Pokazal nam je, kje čakajo, da 
bo imel čas in jih posadil. Videli smo majcene smreke in 
duglazije, ki so smreki zelo podobne. Izvedeli smo, da je 
najbolj »naša« jelka ali hoja, ki v slovenskih gozdovih raste 
že veliko veliko let. Na žagi pripravijo tudi les za sekance, s 
katerimi se grejemo v mrzlih zimskih dneh tudi v vrtcu. Za 
spomin na obisk na žagi nam je g. Dejan nažagal majhne 
hrastove kocke, ki smo jih odnesli domov in že med potjo 
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proti vrtcu iskali ideje, za kaj jih lahko uporabimo. Na poti nazaj smo se ustavili še 
v kampu Podgrad, katerega lastnik je g. Dejan. Prijazno nam je dovolil, da smo si 
ogledali ribnik in hiške, ki nastajajo za turiste in tudi za nas. Dve uri je minilo, kot 
bi pihnil.

Brigita in Nives

PROJEKT GLEDA(L)IŠČE: PREDSTAVA POD DROBNOGLEDOM
Osnovna šola Vransko-Tabor se je v šolskem letu 2018/2019 
vključila v nacionalni kulturno-vzgojni projekt Gleda(l)
išče, ki temelji na kreativnem partnerstvu vzgojno-izo-
braževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in ustvarjal-
ci na gledališkem področju. Projekt v formalno učno okol-
je vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje 
znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in 
dediščini gledališča. 

Skupina učencev gledališkega kluba in dramskega kro-
žka se je z mentoricama 23. 4. 2019 odpravila v Mestno 
gledališče Ptuj, kjer si je ogledala predstavo iCankar. Gre 
za sodobno gledališko uprizoritev, v kateri igralci hipoma 
prehajajo iz vlog detektivov v dramski lik pisatelja in oseb 
Cankarjevega časa ter literarne like nekaterih njegovih 

del, pri tem pa humorno predstavijo drobce avtorjevega 
življenja in osebnosti ter njegovo podobo živo in v sveži 
preobleki učinkovito približajo današnji perspektivi mla-
dih gledalcev. 

Na ogled gledališke predstave pa so se učenci intenziv-
no pripravljali z gledališko režiserko Matejo Kokol, člani-
co SNG Maribor. Režiserka je po ogledu predstave zopet 
obiskala našo šolo in z učenci naredila natančno analizo 
predstave.  

Veseli naju, da lahko gledališko predstavo vzamemo pod 
drobnogled na kakovosten in poučen način ter slišati iz 
njihovih ust, da bi si z veseljem ogledali še katero.

Mentorici: Maja Laznik in Danijela Jeršič
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MOJCA POKRAJCULJA V ZAVODU SVETEGA RAFAELA VRANSKO
Učenci gledališkega kluba in glasbenega projekta 
smo v torek, 23. aprila, polepšali dan stanovalcem 
Zavoda svetega Rafaela Vransko. 

V jedilnici zavoda smo postavili sceno in glasbila 
ter zopet suvereno odigrali glasbeno predstavo 
Mojca Pokrajculja. 

Veseli smo, da lahko sodelujemo in drug drugemu 
popestrimo dan. 

Učenci z mentoricama: 
Majo Laznik in Vanjo Govek
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PODELITEV PRIZNANJ V KINODVORU: SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK,
 KNJIŽEVNOST NA FILMU 7

V petek, 19. 4. 2019, je bila v Kinodvoru podelitev priznanj 
najboljšim tekmovalnim skupinam na tekmovanju 
Slovenščina ima dolg jezik, književnost na filmu 7.

Podelitve so se udeležili tudi učenci naše šole, in sicer Taja 
Majcen Štrajhar, Nadja Žuna, Filip Roter Zajec, Jana Sem-
primožnik in Lucija Klemen, ki so po književni predlogi 
Vinka Möderndorferja Kit na plaži posneli film z naslovom 
Misim, da bi morale pobegniti od doma … Zanj so prejeli 
srebrno priznanje. 

Tekmovalcem iskreno čestitam in jim tudi v prihodnje 
želim veliko ustvarjalnih uspehov. 

Mentorica: Maja Laznik

VELIKONOČNE DELAVNICE NA GOETHEJEVEM INŠTITUTU
Z mlajšimi učenci iz Tabora in z Vranske-
ga, ki se učijo nemščino, smo se udeležili 
velikonočnih delavnic na Goethejevem 
inštitutu oz." Ostern am Goethe-Insti-
tut" v Ljubljani. Učenci so na igriv način 
spoznavali besedišče na temo velike 
noči. Bila je enkratna priložnost, da 
so se srečali s tem tujim jezikom še na 
drug način. Dejavnosti so bile učencem 
zelo všeč in si takšnega učenja še želijo.

 Mentorica: Martina Zupan Kuserbanj

NAGRADNI IZLET ZA ZLATE BRALNE ZNAČKARJE
V petek, 10. maja 2019, smo se z učenci, ki so devet let bra-
li za bralno značko, odpravili na nagradni izlet v Ljubljano. 

Ker je letos Vodnikovo leto, od smrti Valentina Vodnika 
je namreč minilo 200 let, smo se odločili, da obiščemo 
Vodnikovo domačijo v Šiški. Vodnikovo domačijo ali Hišo 
branja, pisanja in pripovedovanja (last Mestne občine Lju-
bljana) od maja 2015 upravlja zavod Divja misel. 

Vodnikova domačija, rojstna hiša Valentina Vodnika, ponu-
ja številne, z literaturo tako ali drugače povezane dogod-
ke, med njimi tudi koncerte. Ob nedeljah so na sporedu 

Nedelce, redni nedeljski otroški program, ki nad branjem 
in dobrimi zgodbami tudi s pomočjo pripovedovanja, ani-
macije in glasbe v živo navdušuje družinsko publiko.

 V pritličju domujejo čitalnica, mini knjigarna in stalna eno-
ta Knjižnice pod krošnjami, ki so brezplačni javni prostori, 
namenjeni branju, listanju in kupovanju knjig. 

V prvem nadstropju ima prostor – Sobo za pisanje, ki jo 
lahko brezplačno uporabljajo vsi, ki proizvajajo različna 
besedila (pesniki, pisatelji, prevajalci, novinarji ...). (Vir: FB 
stran Vodnikova domačija Šiška) 
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Naša šola zadnjih nekaj let sodeluje 
v projektu Naša Mala knjižnica. To je 
projekt, ki ga organizira KUD Sodob-
nost in ki k branju spodbuja učence 
od 1. do 5. razreda. Učenci ob začet-
ku leta prejmejo Ustvarjalnike, skozi 
katere spoznavajo slovenske in tudi 
tuje avtorje ob najrazličnejših delih, 
primernih za njih. Učenci sodelujejo 
pri izmenjavi knjižnega junaka, rešuje-
jo nagradne naloge, deležni pa so tudi 
obiskov pisateljev. V okviru projekta 
sta nas tako obiskala že Kestutis Kas-
paravičius, litvanski pisatelj, in Galina 
Milinova, češka ilustratorka. 

Letos pa nas je z obiskom počastila 
slovenska pisateljica Jana Bauer, pi-
sateljica, ki je napisala Groznovilco v 
hudi hosti ter Groznovilca in huda zima. 

Obiskala nas je v torek, 14. 5. 2019, in 
sicer je prišla na Podružnično osnovno 
šolo Tabor, kjer je z učenci 1. in 2. razre-
da izvedla zabavni kviz o Groznovilci. 
Učenci so se na prihod pisateljice do-

OBISK PISATELJICE JANE BAUER
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Z učenci smo si ogledali vse prostore v hiši, bogato in za-
nimivo razstavo o Valentinu Vodniku ter izvedeli, da se je 
ukvarjal z veliko stvarmi, da je bil pri nekaterih stvareh 
celo prvi in da prav gotovo ni bil dolgočasen, kot nam ga 
včasih prikažejo. 

Po ogledu smo v sosednji stavbi, ki ji rečejo galerija 
domačije, saj se posveča predvsem ilustraciji, izvedli še 
pripovedovalsko delavnico. Učenci so se preizkusili v pri-
povedovanju najrazličnejših zgodb s pomočjo različnih 
pripomočkov, čudežnih predmetov, odštekanih pokrival, 
tudi zvočnih efektov. Nastale so zanimive in predvsem 
humorne zgodbe, pri katerih smo se od srca nasmejali. 

Po obisku Vodnikove domačije smo odšli v mesto, kjer 
smo se sprehodili po Prešernovem trgu in okolici ter 
uživali v lepem sončnem vremenu. 

Mentorica BZ: Katja Brezovnik

bro pripravili in vedeli večino odgovorov. Pisateljica je predstavila tudi nas-
tanek te knjigi in svoje najnovejše delo Ding Dong zgodbe. 

Ura je bila zabavna in je minila hitro. 

Katja Brezovnik

ABC IGRE - ERASMUS + PROJEKT V NEMČIJI
V Mönchengladbachu, ki ga mnogi poznajo kot kraj no-
gometne ekipe Borussia Mönchengladbach, se je od 
nedelje (5. 5.) do sobote, 12. maja 2019, odvijalo srečan-
je projekta ABC igre – Erasmus+. Učenci gostiteljske 
šole Comenius - Schule Mönchengladbach so pripravili 
zanimiv sprejem, kjer so nastopali s pesmijo in plesom. 
Učitelji so nam skupaj z učenci pripravili tudi mnogo di-
daktičnih iger, ki smo jih mednarodno preizkusili in se 
jih naučili. Imeli smo tudi delavnico poučevanja mate-

matike po metodah montessori pedagogike, ki nam jo je 
predstavila predavateljica Lara Vanflorep. Poskrbela je 
za veliko praktičnih primerov.  Najbolj pa smo učiteljice 
uživale, ko smo lahko poučevale nemške učence. Upora-
bile smo eno od projektnih metod in učenci so se v dveh 
urah veliko naučili o Sloveniji, njenih znamenitostih in kul-
turi. V Comenius Schule Mönchengladbach so vključeni 
otroci mnogih narodnosti, kar daje šoli in kraju samemu 
razpoznavnost. S pestrostjo kultur učenci pridobivajo na 
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VELIKONOČNI POHOD NA ČRETO
V ponedeljek, 22. 4. 2019, smo se člani planinskega kro-
žka Osnovne šole Vransko-Tabor pridružili tradicional-
nemu velikonočnemu pohodu, ki ga organizira Planinsko 
društvo Vransko. Pred občino smo se zbrali ob osmi uri 
in z Vranskega odšli v Jevše, kjer se nam je pridružila še 
ena skupina planincev. Od tam smo po Vojkovi poti odšli 
na Čreto, ki je označena z novimi tablami. Med potjo smo 
se večkrat ustavili na toplem soncu in se okrepčali. Dobre 
volje med potjo ni manjkalo, na koči pa ni manjkalo dobre 
hrane, pijače in postrežbe. Nekateri učenci so na Čreto 
odšli v spremstvu staršev, nekatere so starši pričakali pri 
koči in jih odpeljali domov. Šolskih planincev se je nabralo 
enajst, skupaj pa se je pohoda udeležilo kar 63 pohod-
nikov. Prav lepo se je v teh deževnih dneh spomniti na ta 
prazničen, topel in sončen ponedeljek. Vabljeni tudi pri-
hodnje leto. 

Mentorice planinskega krožka

strpnosti, sodelovanju, vključevanju in sporazumevanju. 
Obiskali smo tudi čudovit park – Museum Insel Hombro-
ich, ki je zasnovan kot galerija na prostem. Zanimivost 
tega parka so stavbe, ki so razstavni eksponati. S svojo 
umestitvijo v prostor in razstavami v notranjosti so nas 
popeljale v svet umetnosti in kreativnosti. V Düsseldorfu 
smo imeli filmsko delavnico. Seznanili smo se z elementi 
nastajanja filma. Sami smo tudi posneli kratke filme in jih 
predstavili drug drugemu. Ogledali smo si še Köln, mes-
to, kjer je nastala prva kolonjska voda (od tod tudi ime), 
ponaša pa se z največjo gotsko stolnico v severni Evropi, 
ki je ena najbolj obiskanih znamenitosti Nemčije. 

Vse nove ideje, znanja in izkušnje, ki smo jih v tem tednu 
pridobile, bomo prenesle na sodelavce in učence. Veseli-
mo se že naslednjega srečanja, ki bo v mesecu oktobru pri 
nas na Vranskem.   

Maja Jerman



1 | S t r a n  

 

 

URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. maj 2019                  Številka 86/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. SKLEP o imenovanju podžupanje Občine Vransko 

2. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Vransko 

 
A K T I 

1. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Vransko 
 
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 33. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je župan Občine Vransko dne 29.03.2019 sprejel 

S K L E P  
o imenovanju podžupanje Občine Vransko 

I. 

Za podžupanjo Občine Vransko imenujem Natašo Juhart, 
rojeno 22.07.1975, stanujočo Brode 12b, 3305 Vransko. 

II. 

Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno. 

III. 

Podžupanja svojo funkcijo opravlja po navodilih in konkretnih 
pooblastilih župana. 

IV. 

Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja 
podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
njegove naloge, za katere jo župan pooblasti. 

V. 

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, 
uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje. 

Številka: 0321-01/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 3. 2019                                Franc Sušnik l. r. 

 

2. Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko 

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 33. člena 
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter 
Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 
54/2016) je župan Občine Vransko dne 29.03.2019 sprejel 

S K L E P  
o imenovanju podžupana Občine Vransko 

I. 

Za podžupana Občine Vransko imenujem Marjana 
Pečovnika, rojenega 19.04.1967, stanujočega Vransko 130, 
3305 Vransko. 

II. 

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno. 

III. 

Podžupan svojo funkcijo opravlja po navodilih in konkretnih 
pooblastilih župana. 

IV. 

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti 
in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, 
za katere ga župan pooblasti. 

V. 

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Vransko, 
uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje. 

Številka: 0321-01/2019                       Župan Občine Vransko 
Vransko, 29. 3. 2019                                Franc Sušnik l. r. 
 

 
 
 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Operativna vaja v mesecu aprilu je potekala na temo 
gašenja požarov v objektih. Gasilci se vse od izboljšanja 
materialov osebne zaščitne opreme in uvedbe izolirnih 
dihalnih aparatov srečujemo s tovrstnim gašenjem in 
reševanjem. Zaradi zelo zahtevnih pogojev je še toliko 
bolj pomembno, da ob notranjih požarih ustrezno ravna-
mo, zato smo tokrat osvežili znanje notranjih napadov. 

Predpostavili smo, da je prišlo do požara v kletnih pros-
torih stavbe, ki smo jih pred tem zadimili, s čimer smo 
si dodatno otežili gibanje, gašenje  in preiskovanje kleti. 

Navkljub zelo slabi vidljivosti smo locirali požar, ga poga-
sili, ponesrečenca ustrezno prenesli na varno ter z upo-
rabo izpihovalca dima prezračili prostore. Postopek smo 
večkrat ponovili, vajo pa zaključili z analizo.  

Permanentno usposabljanje predstavlja pomemben del v 
operativnem delovanju našega gasilskega društva. Tudi TI 
si lahko operativni gasilec. Pridruži se nam! 

V naše vrste ste vabljeni vsi, ki vas zanima delo gasilca in 
ste pripravljeni priskočiti na pomoč v nesrečah.

  PGD Vransko

"POŽAR V KLETI"

Letos smo že drugo leto na Vranskem organizirali turnir v 
namiznem tenisu. Udeležilo se ga je kar  25 igralcev, ki so 
prišli tudi iz precej oddaljenih krajev. Tako so se v igran-
ju pomerili udeleženci iz Slovenske Bistrice, Šmartna pri 
Litiji, Kamnika, z Vrhnike, iz Hrastnika, Tuhinja, Vrbja in še 
od kod. Najbolj pa smo bili veseli domačih rekreativcev 
z Vranskega, iz Tabora in Trnave. Za nemoteno igro je 
skrbel sodnik Franc Bartol iz Trbovelj, ki je svojega dela 
vešč in poskrbi za nemotene boje. Tokratno zmago pri 
posameznikih je osvojil David Štern iz Slovenske Bistrice, 
drugo mesto Bogdan Zalaznik Hrastnik, tretje sta si delila 

Daniel Kovče iz Vrbja in Franc Lesjak iz Trnave. V tolažilni 
skupini je zmagal Milan Grahek iz ŠRD Ločica, drugo mes-
to je osvojil Janez Kuder, tudi ŠRD Ločica, tretje mesto pa 
sta si delila Jamnikar in Štern. 

Pri dvojicah je zmaga pripadala dvojici Štern-Jamnikar, 
drugo mesto sta priigrala Dušan Volkar in Roman Zlobko, 
tretje mesto so si delili  Tadej Zelič in Karl Lebič ter domači-
na Boris Križnik (ŠRD Ločica) in Žiga Baloh (ŠD Tabor).

Za ŠRD Ločica: Maja Jerman

VELIKONOČNI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR
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Turistično društvo Breza Pragersko 
vsako leto v velikonočnem času pri-
reja razstavo ročnih del, razstavo 
rož, ki ne ovenejo.  Razstavljajo rože  
iz več vrst materialov, vezenine, 
nakit ...  Vranske rož'ce smo se 
predstavile s spomladanskim cvet-
jem, na ogled pa smo postavile 
tudi velikonočno pogrnjene košare 
vranskih Snežink.

Obiskovalci, med njimi tudi vranske 
vezilje, so bile nad razstavljenimi 
izdelki navdušeni.

Dragica Ropas

VRANSKE ROŽ'CE NA PRAGERSKEM

Vranske vezilje smo se zopet vse leto srečevale in vezle, kvačkale, pletle in še 
vse ostalo. Nastala je razstava, ki je bila postavljena v Športni dvorani Vransko 
od 10. do 12. maja.    
Še vedno ustvarjamo bele (rišelje) in barvne vezenine. Letos smo se dotaknile 
božičnih praznikov z miniaturnimi jaslicami in prtičkov, ki spadajo v ta čas, ve-
liko noč pa smo zaznamovale s pokritimi košarami, v katerih nesemo k "žegnu".  
Iz volne smo polstile velikonočne pirhe. Pozornost je vzbujal tudi oltarni prt za 
cerkev na Čreti. Seveda pa ni manjkalo idej za priložnosti "kar tako".
Vesele smo, da je vse leto pridno vezla in kvačkala gospa Flegarjeva iz Motnika in 
sodelovala na naši razstavi.
Svoje lepe izdelke so imele na razstavi tudi Vranske rož'ce. Likovniki so, čeprav 
maloštevilni, tudi narisali nekaj slik.
Z obiskom smo bile zadovoljne. Ker se same udeležujemo razstav po Sloveniji, 
tudi nas pridejo pogledat od blizu in daleč. Zahvaljujemo se Zavodu sv. Rafaela, 
da lahko vse leto vezemo v njihovem večnamenskem prostoru, ZTKŠ Vransko za 
administrativno in nasploh vsestransko pomoč ter za najem dvorane.

Iva Cizej

RAZSTAVA VEZENIN

Iz življenja društev

V soboto, 11. maja 2019, je na Polzeli potekalo tekmovanje mladine 
Gasilske zveze Žalec v orientaciji. Tekmovalno ekipo sestavljajo trije člani 
in mentor. Ekipa najprej opravi vajo zbijanja tarče z vedrovko, nato pa se 
odpravi na progo, kjer mora s pomočjo topografske karte obiskati vse 
kontrolne točke in na njih opraviti spretnostne vaje: štafetno vezanje 
vozlov, praktične vaje iz orientacije in poznavanje topografskih znakov, 
hitrostno zvijanje cevi, štafetno spajanje cevi na trojak ter se uspešno 
vrniti na cilj. 
PGD Vransko sta v močni konkurenci zelo uspešno zastopali dve ekipi. 
Ekipa mladincev (Martin Cekin, Tjaša Marko, Nives Podbregar in men-
torica Tina Homšak) je zasedla odlično 5. mesto, mladinke (Nika Gran-
da, Zala Križnik in Neža Podbregar) z mentorico Petro Arh pa so si z 2. 
mestom priborile srebrne medalje in pravico do nastopa na regijskem 
tekmovanju mladine v orientaciji Savinjsko-Šaleške regije. 
Za dosežene rezultate iskreno čestitamo našim mladim tekmovalcem, 
mentorjem in vsem, ki so pripomogli k odličnemu rezultatu. Posebej se 
zahvaljujemo tudi vsem mentorjem, ki so skrbeli za nemoten potek vaj. 

Monika Marn  

TEKMOVANJE MLADINE GZ ŽALEC V ORIENTACIJI 
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Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec, obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na 1. izredni seji 
dne 26. 2. 2019 sprejel Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški 
rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko,  št. 84/2019). Glede rezervacije 
zaradi počitniške odsotnosti otroka je v 3. členu določeno,  da starši otrok, za katere je Občina Vransko po vel-
javnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinje-
no odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu 
vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno 
vlogo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki 
imajo v vrtec hkrati  vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega 
se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. 

Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, za otroke, 
vključene v OE Vrtec Vransko. 

POČITNIŠKE REZERVACIJE 2019

Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli, da sem se lahko udeležila tekmovanja na evropskem prvenstvu v taekwondo-
ju, verzija ITF, ki je potekalo v začetku aprila 2019 v Italiji,  v mestu Rimini.   

  Finančno ste me podprli: 
• Občina Vransko,  
• Blaž in Vesna Šmerc,  Domžale,  
• J. u. A. FRISCHEIS, d. o. o., Šempeter v Savinjski dolini, 
• klub TKD SUN Braslovče, 
• Lekarna Vransko – Brišnik Marija, s. p., 
• Kamp Podgrad Vransko,  
• Picerija Golobček, Vransko  in 
• Kozmetični salon Katja Marn, s. p., Vransko.  
  
Prav tako bi rada izkoristila  priložnost, da se še enkrat zahvalim svojemu trenerju Simonu Janu (TKD Sun Braslovče) 
za ves njegov trud, delo in znanje,  ki ga vlaga v treninge in priprave na tekmovanja.

Ema Mešič                    

ZAHVALA

Bližajo se poletne počitnice in z njimi vsakoletni Konjičkovi 
tabori v Konjeniškem društvu Jerinov hlev. Letošnji tabori 
bodo potekali na dveh lokacijah, in sicer v mesecu juliju na 
Vranskem, v avgustu pa v kraju Vranje v občini Sevnica. Kot 
vsako leto bomo vsak dan ustvarjali likovne izdelke, veliko 
jezdili, čistili konje, se igrali lov na zaklad, tekmovali v urejanju 
konj in štafetnih ter vodnih igrah, obiskali jamo, šli na sprehod 
s konji in še in še. Če vas zanima še več, obiščite spletno stran 
www.ekofelicijan.net in si oglejte slike z lanskih taborov. 
 Pridružite se nam lahko na taboru in pri nas prespite ali pa se 
vsakodnevno pripeljete do nas. Na voljo je kar šest terminov, 
v vsakem mesecu trije. 
Mesta se hitro polnijo, zato pohitite s prijavo, če se želite 
pridružiti veseli druščini konjeljubcev.
 
Lepo vas pozdravlja ekipa vodij Konjičkovih taborov. 

KONJIČKOVI TABORI 2019 
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Odpadno jedilno olje iz gospodinjstva velikokrat roma 
v stranišče ali v umivalnik, kar pa je precej nespametno 
početje. Tudi tisti, ki ga odvržete v smetnjak, se motite, 
saj odpadno olje ne sodi niti tja. 

Vsa odpadna olja je prepovedano mešati z drugimi odpad-
ki, prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo, greznice ali 
neposredno v površinske vode ali kuriti v pečeh. Če olje 
zlivamo v straniščno školjko, lahko pride do zamašitve 

odtočnih cevi, pojavijo se lahko mali glodalci (predvsem 
podgane), težave pa imajo tudi na čistilnih napravah. Kjer 
čistilnih naprav ni, so posledice onesnaževanja okolja lah-
ko dolgotrajne. 

Kako torej ravnati v takem primeru?

Olje, ki vam je ostalo pri kuhanju, ohladite, zlijte v plas-
tenko ali v steklen kozarec in ga dobro zaprite. Ko boste 
posodo z jedilnim oljem napolnili, jo oddajte v zbirni cen-
ter Vransko. Gospodinjstva imajo možnost brezplačno 
oddati odpadno jedilno olje  v zbirni center skozi vse leto. 
Enkrat letno pa lahko oddate odpadna olja tudi ob akcijah 
zbiranja nevarnih odpadkov. 

Zakaj je koristno ločeno zbirati odpadno olje? 

Reciklirano olje se uporablja v številnih proizvodih, kot so 
milo, detergenti in nekateri kozmetični izdelki. Predelati 
ga je mogoče tudi v različne vrste biogoriv, uporabnih za 
proizvodnjo električne energije ali toplote in v gorivu za 
motorna vozila. Pomembna prednost je, da biogoriva iz 
recikliranega odpadnega rastlinskega olja gorijo čisto, 
imajo nizko vsebnost ogljika in ob izgorevanju ne proiz-
vajajo ogljikovega monoksida. Stopnja reciklaže je zelo 
visoka, saj iz enega litra olja nastane kar 90 % biodiese-
la, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, in do 
1000 litrov bioplina. 

Z zbiranjem odpadnih olj tako dolgoročno zmanjšujemo 
škodljive vplive na okolje in pripomoremo h koristni izrabi 
odpadnih snovi, ki zmanjšujejo uporabo primarnih suro-
vin.

Petra Arh

KAM Z ODPADNIM JEDILNIM OLJEM?

Obveščamo vas, da je v javno kanalizacijo prepovedano odvajati: 
• odpadna jedilna olja,   
• živalske iztrebke,  
• tekoče odpadke iz mlekarn, klavnic ali vinskih kleti,  
• silažne vode,  
• sveže ali pregnito blato iz greznic,  
• odpadna topila, koncentrate kopeli in podobne tekoče odpadke, 
• industrijsko ali padavinsko odpadno vodo.  

Kuhinjske odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti ter redčiti s tekočimi odpadki z namenom, da se 
z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo. 

V javno kanalizacijo se sme odvajati zgolj komunalno odpadno vodo! 

V letu 2011 je bila zgrajena  MKČN Prekopa z namenom čiščenja komunalnih odpadnih vod iz naselij Čeplje, 
Prekopa in Stopnik. Prosimo vas, da obvestilo sprejmete z vso resnostjo ter tako omogočite, da okolje ne 
bo  prekomerno onesnaženo z odpadno vodo. 

Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o.

OBVESTILO ZA UPORABNIKE, KATERIH OBJEKTI SO PRIKLJUČENI 
NA JAVNO KANALIZACIJO IN NA MKČN PREKOPA 
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POSLOVILI SO SE
Aprila in maja so se od nas poslovili:

Bojan Povše, (1956-2019), Vransko 26
Majda Brinovc, (1936-2019), Prekopa 36 a

Franc Bokal, (1935-2019), Limovce 12
Stanislav - Stane Učakar, (1935-2019), Vransko 5

Že več generacij se v šoli učimo na pamet pesmice, imena kemikalij, 
imena kosti, trav, rožic in kdo ve česa vse, pri tem pa se pozablja na 
kreativnost razmišljanja in učenja čim boljše uporabe danosti, ki jih 
danes nudijo moderne tehnologije. Vedno imamo pri sebi pameten 
telefon, redno uporabljamo družbena omrežja, elektronsko pošto 
imamo tako rekoč v svojem desnem žepu. Informacija, ki jo v nekem 
trenutku na nekem kraju potrebujemo, je že z nami, le spomniti se 
moramo, kje in kako jo poiskati. Že dolgo  telefon ni samo naprava 
za pogovore, z njim sodelujemo v družbenih omrežjih, vsak po svoje, 
kakor pač kdo zna in mu ustreza. Imamo prijatelje, ki jih nikoli nismo 
in ne bomo spoznali v živo, kupujemo preko spleta in iščemo že tako 
vneto, da se je prijela beseda »guglat«. Pa je pri »guglanju« vsak enako 
uspešen? Odgovor je: NE. Prednost imajo tisti, ki znajo bolje vprašati, 
ki točno vedo, kaj iščejo, ki imajo teoretično predznanje, ki se bolje 
znajdejo, in ne nazadnje, ki bolje poznajo nove tehnologije.  

Ni vseeno, kje začnemo iskati. Če je naša izbira Google, dobimo in-
formacijo o najbolje optimiziranem ponudniku za iskalnik Google, 

KUPUJMO LOKALNO – VSTOPNA TOČKA NA SPLETNI STRANI OBČINE VRANSKO

Zaradi širitve podvoza – rekonstrukcije avtoceste Šentrupert–Vransko bo med 6. 5. 2019 (od 7. ure dalje) in 
29. 7. 2019 zaprta lokalna cesta št. 490261 Prekopa–Podvrh.

Obvoz bo urejen po javni poti št. 992531 Prekopa–Jevše in gozdni cesti št. 093162 Avtocesta–križ.

Prosimo za razumevanje.

Občinska uprava

MED 6. MAJEM IN 29. JULIJEM POPOLNA ZAPORA LOKALNE CESTE
 PREKOPA–PODVRH 

če izberemo vstopno točko https://www.
vransko.si/gospodarstvo/kupujmo-loka-
lno/, pa dobimo vso digitalizirano ponudbo 
vseh registriranih pravnih oseb na območju 
Občine Vransko ter izbiramo samo po nji-
hovi lokalni ponudbi.

Svoj izdelek ali storitev lahko ponudimo 
na več načinov, ki jih nudi vstopna točka 
https://www.vransko.si/gospodarstvo/ku-
pujmo-lokalno/ : 

1. Preko KLJUČNE BESEDE postanete prva 
izbira v sekciji. 

2. Preko Digi Jumbo, kjer je preko gumba 
AKTUALNO omogočen vstop pravnim ose-
bam iz sosednjih občin (preko te vstopne 
točke je možna predstavitev celotne ponud-
be tam, kjer imate svoj poslovni interes). 

3. Kot pravna oseba, vključena v sekcijo, 
ste vabljeni, da celovito predstavite svojo 
ponudbo. 

4. Preko iskalnika, kjer lahko do združene 
ponudbe dostopa vsak, ki želi iskati ponud-
bo na Vranskem. 

5. Z vsebino in povezavami v člankih e-Novic.

Spletna stran Ekološke kmetije Zahojnik je 
tako z vso ponudbo integrirana v iskalnik.

Če se tudi vi želite podrobneje predstaviti, 
lahko pokličete na tel. 040 733 632 ali poš-
ljete elektronsko sporočilo na info@kupuj
lokalno.si.

Rok Bezlaj, RR, d. o. o. 



31

PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

1. 6. 2019
8.15

TURNOKOLESARSKA TURA 
STKP V ENEM DNEVU Start: Hotel Trojane Planinsko društvo Tabor in KTK pri PZS

(031 509 323)

8. 6. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak d. o. o.,
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

23. 6. 2019
8.00

KOLESARJENJE PO 
SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Start: Ekomuzej Žalec
Cilj: Fontana Žalec

ZKŠT Žalec
(041 993 777)

25. 6. 2019
9.00

POHOD IN PROSLAVA
OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Start: KZ Tabor
Cilj: Kmetija Laznik

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

Turistično društvo Braslovče
(031 896 938)

Napovednik dogodkov -  JUNIJ 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

31. 5. 2019
20.30

Vranski poletni večeri - (p)oživimo trg
Maria Keck & Tomaž Pačnik

EX AURO - ETNO/FLAMENKO
Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

4. 6. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

7. 6. 2019
10.30

8. Križnikov pravljični festival
PRAVLJICE O VODI Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

11. 6. 2019
18.00

Poletna ustvarjalnica
SKOK V POLETJE

Občinska knjižnica 
Vransko

Občinska knjižnica Vransko
(03 703 12 80)

13. 6. 2019
17.00 VALETA Športna dvorana Vransko OŠ Vransko-Tabor

(03 703 23 70)

15. 6. 2019
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
KLEMEN LEBEN, akordeon

cerkev sv. Martina 
v Šmartnem/Podvrhu

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

18. 6. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

19. 6. 2019
18.00 SPREJEM NAJUSPEŠNEJŠIH UČENCEV Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

21. 6. 2019
19.00 24-URNI TURNIR V ODBOJKI Športni park Ločica ŠRD Ločica

(031 284 649)

22. 6. 2019
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
JURIJ HLADNIK, klarinet,

 GODALNI KVARTET ACCADEMIA

cerkev sv. Marije Magdalene 
na Ločici

ZKTŠ Vransko
(031 210 298)

23. 6. 2019
 8.00 KOLESARJENJE PO SPODNJI SAVINJSKI DOLINI start pred Ekomuzejem Žalec ZKŠT Žalec in Občine Spodnje Savinjske doline

24. 6. 2019
11.00 ŠOLSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI Športna dvorana Vransko OŠ Vransko-Tabor

(03 703 23 70)

24. 6. 2019
17.00 POSTAVLJANJE MLAJA NA STAR NAČIN Avtobusna postaja Vransko Folklorno društvo Vransko

(041 270 546)

25. 6. 2019
9.00 POHOD IN KOLESARJENJE NA ČRETO start pred občinsko stavbo

Občina Vransko
Planinsko društvo Vransko

OO RK Vransko
(03 703 28 00)

29. 6. 2019
20.00 VRANSKO SUMMER NIGHT pri Energetiki Vransko Klub mladih Vransko

(041 818 816)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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ČESTITAMO OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI.

Župan, občinska uprava
in člani občinskega sveta

OBČINA VRANSKO VABI 
NA PRIREDITVE OB 
DNEVU DRŽAVNOSTI:

ponedeljek, 24. junij 2019

17.00

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

torek, 25. junij 2019

9.00
pohod in kolesarjenje na Čreto
start pred občinsko stavbo
(Pri planinskem domu na Čreti 
dobijo udeleženci topel obrok.)


