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Fotografije:
Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Župnija 
Vransko, DUTŽO, PD Vransko, ŠRD Ločica, Jaka Kozmelj, Tone 
Tavčer, Karolina Kos

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 30. 9. 2019.

Prispevke zbiramo do 15. 9. 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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Podpisani Pavel Žaubi, Vransko 125, se iz srca zahvaljujem gasilcem z Vranskega in sosedom, ki so mi priskočili na pomoč, 
ko se mi je 24. 6. 2019 za hišo odkrušila velika skala. Strokovno so jo odstranili in mi nesebično pomagali. Vsem skupaj in 
vsakemu posebej HVALA LEPA.

Pavel Žaubi

ZAHVALA PGD VRANSKO

V Sloveniji že desetletja spremljamo dvomljive in netrans-
parentne prakse vodenja velikih državnih infrastrukturnih 
projektov. 

Vse se začne že z umeščanjem objektov in tras v pros-
tor, kjer se po pravilu izbere variante, ki so najdražje in 
vključujejo izgradnjo čim več mostov, viaduktov, predo-
rov … Gradbeni standardi za projektiranje so velikokrat 
zelo visoki, kar draži kasnejšo izvedbo investicije. Naj-
ugodnejše ponudnike se izigrava tako, da projekt dobijo 
velika domača gradbena podjetja z močnimi političnimi 
zvezami. Prek dodatnih aneksov pa končna cena izvedbe 
preseže ponudbene cene ostalih ponudnikov. 

V zadnjih tednih smo bili spet priča razkritjem, ki kaže-
jo na netransparentno vodenje trenutno treh največjih 
državnih infrastrukturnih projektov. 

• Zatika se pri drugem tiru, kjer so se trije ponudniki pri-
javili na javni razpis za izvedbo objektov za prečkan-
je doline Glinščice. Kot kaže 2TDK išče dlako v jajcu z 
namenom, da se zavrne najcenejši ponudnik, s tem pa 
bomo prikrajšani državljani, ki bomo isti objekt pre-
plačali za več kot 5,5 milijonov evrov. 

• Podobna zgodba se je ponovila tudi pri drugi cevi pre-
dora Karavanke. Na prvem razpisu je turško podjetje 
oddalo ponudbo v višini 89,3 milijonov. Razpis je bil 

razveljavljen. Isti ponudnik je bil najugodnejši tudi na 
ponovljenem razpisu – oddal je ponudbo v višini 99,6 
milijonov evrov. Sprašujem se, kdo bo sprejel odgov-
ornost za podražitev projekta za 10,3 milijonov eurov. 
Prav tako pa želim slišati argumente pristojnih, zakaj 
bo gradnja predora na avstrijski strani, čeprav je daljši 
za 856 m, kar za 9,8 milijonov cenejša. 

• Problematiko načina umeščanja velikih infrastruk-
turnih projektov v prostor in izbiro trase pa zelo 
občutimo v našem domačem okolju, v Savinjski dolini. 
Čeprav obstaja mnogo boljša, okoljsko sprejemljivej-
ša in cenejša, predvsem pa hitrejša izgradnja trase, 
gradimo tam, kjer bo za povezovanje od avtoceste 
A1 do Velenja potrebno graditi največ infrastrukturnih 
objektov. Tako se bo na vsakem kilometru od Velenja 
do Šentruperta gradil viadukt ali tunel (6 tunelov in 22 
viaduktov), Korošci pa še vedno čakajo na hitro cesto, 
ki bi jo že zdavnaj lahko zgradili preko Arje vasi in bi 
stala vsaj 200 milijonov manj. 

Vse to kaže, da so v Sloveniji veliki infrastrukturni projekti 
namenjeni preživetju gradbenih baronov. Gradi se torej 
za gradbene barone, ne pa za naše državljane. 

Zaradi dopuščanja takšnih praks se: 
• vozimo po slabih cestah, 
• stojimo v kilometrskih zastojih, 
• imamo slab javni promet, 
• druge cevi karavanškega predora še vedno ne gra-

dimo, 
• imamo popolnoma zastarelo železniško infrastruktu-

ro, 
• drugi tir draži že pred začetkom gradnje, 
• leta 2019 pogovarjamo, kako to, da za vožnjo iz Mari-

bora v Ljubljano potrebujemo dve uri. 

Zaradi vsega naštetega smo v NSi zahtevali sklic nujne 
seje komisije za nadzor javnih financ. Od odgovornih 
predstavnikov ministrstev in 2TDK pričakujemo, da po-
slancem in predvsem javnosti podajo pojasnila, zakaj se 
druga cev karavanškega predora še ne gradi. Zanima nas, 
ali bo drugi tir ostal drugi tir ali bo postal dragi ali mogoče 
celo zlati tir. Zakaj Korošci še nimajo hitre ceste, čeprav bi 
jo že lahko imeli? 

Predlagamo, da Ministrstvo za infrastrukturo opravi pre-
gled smotrnosti in zakonitosti postopkov pri javnih naroči-

NETRANSPARENTNO IN NEUČINKOVITO VODENJE VELIKIH DRŽAVNIH INFRASTRUKTURNIH 
PROJEKTOV – SKLIC NUJNE SEJE KOMISIJE ZA NADZOR JAVNIH FINANC
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Minulo soboto, 22. junija, je potekal letošnji Dan gasilca 
Gasilske zveze Žalec, združen s praznovanjem 110-letnice 
Prostovoljnega gasilskega društva Levec. Prireditev  se je 
odvijala na letališču v Levcu, na njej je bilo zbranih nekaj 
sto gasilcev iz  vseh 32 društev GZ Žalec, sosed-njih gasil-
skih zvez, GZ  Slovenije, predstavnikov občin z župani, 
podžupani in številni drugi gostje ter krajani.

Prireditev se je pričela s parado ob igranju koračnice God-
be Liboje in prihodom na prireditveni prostor, pod streho 
letališkega hangerja, kjer je  potekal uradni del  dogodka, 
po njem pa druženje. Zbrane je uvodoma  pozdravil in na-
govoril župan Občine Žalec Janko Kos, ob tem poudaril 
uspešno delovanje GZ Žalec in čestital PGD Levec  ob nji-
hovem jubileju. V nadaljevanju sta govorila še predsednik 
GZ Žalec Edvard Kugler in predsednik GZ Slovenije Janko 
Cerkvenik. 

Ob 110-letnem jubileju je bronasto plaketo z vgravirano 
letnico iz rok predsednika Janka Cerkvenika prejelo PGD 
Levec, sprejel pa jo je namestnik predsednika PGD Levec 
Rok Guček. Gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa 

je prejel gasilski častnik 2. stopnje Milan Pustoslemšek iz 
PGD Kapla-Pondor, ki v tem mandatu  opravlja tudi funk-
cijo namestnika predsednika GZ Žalec. Poleg teh dveh 
priznanj je bila podeljena še plaketa  Civilne zaščite, ki jo je 
PGD Levec ob 110-letnici delovanja podelil  vodja izpostave 
Uprave RS za zaščito in reševanje Celje Janez Melanšek. 

Jubilej društva in Dan gasilca je bogatila tudi priložnostna 
razstava najnovejših gasilskih vozil, starih ročnih brizgaln 
in tudi motornih brizgaln znamke  Rosenbauer, od naj-
starejše do najnovejše. Udeleženci pa so si  lahko ogledali 
še prikaz gašenja z letalom Slovenske vojske Pilatus.  

T. T. 

DAN GASILCA GZ ŽALEC IN 110 LET PGD LEVEC 

lih za izvedbo objektov v dolini Glinščice in za izgradnjo 
druge cevi karavanškega predora ter da Računsko sodišče 
opravi revizijo postopkov sklenitve aneksa pri projektu 
graditve izvlečnega tira.

V NSi od ministrstva za javno upravo zahtevamo, da 
spremeni zakon o javnem naročanju, saj trenutni one-
mogoča učinkovito in transparentno izvedbo veli-
kih državnih investicij! Obstoječi zakon, ki ureja javno 
naročanje, je namreč tog, neživljenjski in onemogoča 
hitro in transparentno izbiro izvajalcev del. Potrebno je 
preprečiti, da neizbrani izvajalci mesece, praktično leta 
s pritožbami na Državno revizijsko komisijo zavlačuje-
jo izbiro izvajalcev del. DKOM ne sme odločati več tako 
neživljenjsko, pri izločitvi ponudb pa bi morali tehtati 
tudi dejstvo, ali najugodnejši ponudnik zaradi pomanj-
kljive reference del resnično ne more izvesti. 

ZANIMIVOSTI in DEJSTVA: 

Železniško progo od Križevcev skozi Koprivnico do hr-
vaške meje z Madžarsko v dolžini 42,6 km bo gradila ki-
tajska družba Sinohydro Corporation. Proga bo stala  325 
milijonov evrov, vlaki pa bodo vozili s hitrostjo 160 km/h. 
Gre za rekonstrukcijo obstoječe proge in izgrad-njo do-
datnega tira (ni pa veliko drugih gradbenoinženirskih ob-
jektov, npr. predorov, viaduktov). 

Medtem pa bo 27,1 km enotirnega drugega tira Koper–Di-
vača stal vsaj 1,2 milijardi. 

Ta in mnogi drugi takšni primeri v tujini kažejo, da je 
mogoče velike infrastrukturne projekte graditi kvalitetno 
in poceni. To si želim tudi v Sloveniji. 

Aleksander Reberšek

Dogodki: 

V soboto, 15. junija 2019, je na nogometnem igrišču Gmaj-
na-Gomilsko Gasilska zveza Žalec, v organizaciji PGD 
Gomilsko, potekala 2. tekma v članski ligi GZ Žalec za 
moške in ženske članske ekipe. 

V nedeljo, 16. junija 2019, se je v Braslovčah z zaključnimi 
teoretičnimi in praktičnimi izpiti pred komisijo Gasilske 
zveze Slovenije uspešno zaključil tečaj za višjega gasilca. 
Zaključilo ga je skupaj 26 tečajnikov. 

V soboto, 22. junija 2019, je potekala letošnja osrednja 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. JUNIJEM IN 15. JULIJEM 2019
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PGD Braslovče je v soboto, 3. avgusta, organiziralo 8. tek-
movanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami, ki 
je bilo hkrati predzadnje v letošnji ligi Savinjsko-Šaleške 
regije.

Nastopilo je 11 
ekip, najstarejša 
brizgalna je bila 
ročna brizgalna 
letnik 1886, naj-
mlajša motorna 
letnik 1929. Pri 
tekmovanju se 
točkuje starost 
in avtentičnost 

brizgaln, originalnost tekmovalnega orodja, starost in iz-

virnost osebne opreme tekmovalcev ter hitrost zbijanja 
tarče. Brizgalna mora biti stara 50 in več let. 

Pri motornih brizgalnah je pri moških zmagala ekipa PGD 
Topolšica pred Paško vasjo in Kapla-Pondor, pri ženskah 
ekipa PGD Topolšica pred ekipo Kapla-Pondor. Pri moških 
z ročnimi brizgalnami je največ znanja in hitrosti prikaza-
la ekipa Požarne brambe Vransko, ki je nastopila z ročno 
brizgalno iz leta 1886, druga je bila ekipa PGD Braslovče, 
tretja Letuš; pri ženskah z ročnimi brizgalnami je nastopi-
la samo ena ekipa, in sicer iz PGD Braslovče.                                                        

Pokale sta ob koncu tekmovanja podelila predsednik in 
poveljnik PGD Braslovče Primož Urbas in Danijel Pantner. 
Zbrane  je  nagovoril tudi braslovški župan Tomaž Žohar. 
Zadnja tekma bo v nedeljo, 18. avgusta, na Vranskem. 

T. Tavčer                                                                                                 

TEKMOVALI S STARIMI BRIZGALNAMI

slovesnost v Gasilski zvezi Žalec, Dan gasilcev GZ Žalec, 
ter 110-letnica delovanja Prostovoljnega gasilskega društ-
va Levec na letališču v Levcu. Praznovanje se je pričelo 
z veliko gasilsko parado skozi naselje Levec, v kateri je 
sodelovalo preko 500 gasilk in gasilcev ter 8 najnovejših 
vozil. Na slovesnem delu prireditve je slavnostni govor-
nik, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik 
podelil dve najvišji gasilski odlikovanji. Po uradnem delu 
je sledil ogled razstave stare gasilske tehnike v GZ Žalec. 
Možno si je bilo ogledati staro gasilsko avtolestev PGE 
Celje in prikaz razvoja motorne brizgalne Rosenbauer od 
1924 do danes. Na ogled so bile tudi najnovejše pridobitve 
gasilcev v naši zvezi – nova gasilska vozila. 

V ponedeljek, 24. junija 2019, je pri gasilskem domu v Go-
tovljah potekalo 15. gasilsko tekmovanje s starimi ročnimi 
in motornimi brizgalnami v moški in ženski kategoriji za 
memorial Maruške Cokan, ki je hkrati del ligaškega tek-
movanja za pokal Savinjsko-Šaleške regije. 

V soboto, 29. junija 2019, je bilo v Letušu tradicionalno 
gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih desetin, 
ki je bilo hkrati tudi tretja tekma Lige GZ Žalec za člane in 
članice. 

V nedeljo, 30. junija 2019, so imeli na Vranskem 11. piknik 
veteranov in veterank GZ Žalec. 

V soboto, 6. julija 2019, je bil 11. pohod gasilk Gasilske 
Zveze Slovenije po Baragovi poti v Trebnjem. Pohoda so 
se udeležile tudi gasilke naše gasilske zveze. 

V ponedeljek, 8. julija 2019, je Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije, priredil sprejem ob vročitvi listin o 
častnem pokroviteljstvu nad dogodki v letošnjem letu ju-
bilejev – 150-letnici PGD Metlika in obenem 150-letnici or-
ganiziranega gasilstva na Slovenskem, 70-letnici Gasilske 
zveze Slovenije ter 50-letnici Slovenskega gasilskega 
muzeja v Metliki. Slovesnost je potekala v veliki dvorani 
Predsedniške palače. Poleg vodstva organizatorjev jubi-
lejnih prireditev (Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze 

Metlika in PGD Metlika) so bili na sprejemu tudi člani 
olimpijske reprezentance Slovenije, med njimi mladinke 
PGD Andraž nad Polzelo, Gasilska zveza Žalec, skupaj s 
predstavniki Gasilske zveze Žalec in vodstvom PGD An-
draž nad Polzelo. Mlade gasilke iz Andraža so skupaj z 
mladinkami PGD Zbilje in mladinci PGD Drenov Grič-Lesno 
Brdo že na letošnji mladinski gasilski olimpijadi, kjer zasto-
pajo barve Slovenije. Med 14. julijem in 21. julijem 2019 bo v 
švicarskem mestu Martigny potekala 22. mladinska gasil-
ska olimpijada. Na zadnji olimpijadi, ki je bila pred dvema 
letoma v Avstriji, so osvojile odlično bronasto medaljo. O 
poteku tekmovanja vas bomo sproti obveščali. 

Nekaj statistike: 

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 39 intervencij, ki so skupno trajale 44 ur in 
45 minut. Najdaljša intervencija je trajala 6 ur in 10 minut, 
najkrajša pa le 10 minut. 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

V GPO Žalec je bilo 21 dogodkov, kjer je bila potrebna po-
moč gasilcev, v GPO Polzela in GPO Braslovče so imeli po 
osem intervencij, GPO Vransko pa eno intervencijo, kjer je 
bila potrebna pomoč gasilcev, v GPO Tabor pa niso imeli 
intervencij.

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec 

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. 
junijem in 15. julijem 2019 - IZPIS VULKAN (izsek za GPO 
Vransko)

24. 6. 2019 GPO VRANSKO 

Ob 16.22 se je na Vranskem, Gasilska zveza Žalec, iz gozda 
zakotalila večja skala in se ustavila ob stanovanjski hiši. 
Gasilci PGD Vransko so skalo deloma razbili in jo odstranili 
na dvorišče. V naslednjih dneh bo Občina Vransko odstra-
nila skalo. 

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi
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Planinsko društvo Vransko je ob dnevu državnosti organiziralo že enaindvaj-
seti kolesarski  vzpon na Čreto. Na startu sredi trga Vranskega je vplačalo 
startnino 30 kolesarjev, ki so na cilju prejeli medalje, s startno številko pa v 
planinskem domu na Čreti sodelovali v srečolovu. Tu so vsi kolesarji in tudi 
ostali obiskovalci koče prejeli brezplačen topel obrok, ki ga že vrsto let v 

21. REKREATIVNI KOLESARSKI VZPON NA ČRETO

V nedeljo, 18. avgusta 2019, je na igrišču 
za športno dvorano na Vranskem po-
tekalo že 10. tradicionalno gasilsko tek-
movanje s starimi ročnimi in motornimi 
brizgalnami, ki je bilo hkrati tudi del 
Ligaškega tekmovanja za pokal Savinj-
sko-Šaleške regije, tako v moški kot 
tudi v ženski kategoriji. Med seboj se je 
pomerilo pet moških tekmovalnih ekip 
z motornimi brizgalnami (zmagovalec 
PGD Topolšica) in dve ženski tekmoval-
ni ekipi z motornimi brizgalnami (zma-
govalec PGD Kapla-Pondor), z ročnimi 
brizgalnami pa le dve moški tekmovalni 
ekipi, od katerih so bili uspešnejši člani 
PGD Braslovče.   

Domači ekipi Požarne brambe Vransko 
je zaradi manjšega zapleta pri izved-
bi vaje tokrat ušlo pričakovano prvo 
mesto, tako so na tem tekmovanju 

GASILSKO TEKMOVANJE S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI 

V prostorih Kulturnega doma na Vranskem je RKS, Ob-
močna organizacija RK Žalec, v sodelovanju z občinskim 
odborom RK Vransko, 25. julija pripravila letošnjo šesto 
terensko krvodajalsko akcijo za Transfuzijski center Celje.

Kljub poletnim počitnicam so se krvodajalci odzvali po-
vabilu v velikem številu. Akcije se je udeležilo 69 krvoda-
jalcev (lani v tem času 71), kar je v tem  letnem času zelo 
dobra udeležba,  sploh če upoštevamo dejstvo, da je ve-
liko krvodajalcev na dopustu, svoje pa je dodala tudi po-
letna vročina. Na dan akcije se je živo srebro povzpelo kar 
na 33 stopinj Celzija. Nekaj je bilo tudi novih prostovolj-

cev, ki so kri darovali prvič. 
Novih so še posebej veseli, 
saj se na ta način ohranja 
nadaljevanje prostovoljne-
ga krvodajalstva. 

Letos bodo organizirali 
še štiri akcije, naslednja 
(sedma) bo v prostorih Os-
novne šole Šempeter 12. 
septembra od 7. do 10. ure. 

T. Tavčer 

NA VRANSKEM 69 KRVODAJALCEV

zasedli drugo mesto v svoji kategoriji, vendar so kljub temu z najstarejšo 
ročno gasilsko brizgalno postali zmagovalci tekmovanja za pokal Savinj-
sko-Šaleške regije. Vse čestitke v imenu Prostovoljnega gasilskega društva 
Vransko.

Monika Marn

počastitev dneva državnosti prispeva 
Občina Vransko. Vzporedno s kole-
sarjenjem je potekal tudi organiziran 
pohod na Čreto, ki se ga je udeležilo 
enajst udeležencev.

Suzana Felicijan Bratož
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Smeh, veselje, druženje, zabava, nova prijateljstva. In stal-
na spremljevalka – nogometna žoga. To so osnovni ele-
menti tradicionalnega Nogometnega avtobusa, otroške-
ga nogometnega kampa, ki združi otroke iz osnovnih šol 
Savinjske doline. Tudi letos se je na kampu zbralo lepo 
število otrok, natančneje 78, za katere je skrbelo 7 tre-
nerjev: Marjan, Tomi, Jure, Peter, Jaka, Martin, Jernej; ter 
pomočniki: Jaka, Vid, Jure in Marija. Tako veliko število 
otrok je dokaz, da Nogometni avtobus že 11 let skrbi za 
to, da otroci v počitnice vstopijo nasmejani, polni svežih 
nogometnih znanj in ustvarjenih novih prijateljstev.  

Kako poteka dan na Nogometnem avtobusu? Zjutraj av-
tobus pobere otroke po Spodnji Savinjski dolini (na Vran-
skem, v Taboru, Braslovčah, Trnavi in Gomilskem) ter jih 
pripelje v Prebold, kjer imajo otroci sijajne pogoje za užitek 
v nogometnem kampu. Poleg šole, kjer kuharice nadebud-
nim nogometašem vedno znova pripravijo odlično kosilo, 
so v bližini nogometno igrišče, gaj za sprostitev, predava-
nja ter seveda bazen, kjer se otroci med treningi osveži-
jo. Treningi potekajo dvakrat dnevno, jutranji je namenjen 
piljenju nogometnih veščin na šestih postajah, na katerih 
trenerji dajejo poudarek privajanju na žogo, igri v pros-
toru, sodelovanju v igri, strelu na gol, koordinaciji … Na 
popoldanskem treningu pa je v ospredju igra. Nekaj tre-
ningov so otroci opravili tudi na Gomilskem, kjer so no-
gometaši dobili občutek, kakšni so treningi na pravem, 
velikem nogometnem igrišču. 

Z nami pa je bila tri dni tudi, kot pomočnica, državna 
reprezentantka U 17 Nina Kajzba. Kot je to že v navadi, 
smo kamp zaključili z nogometnim turnirjem in piknikom 
s starši, ki so nam znova zaupali svoje otroke. Verjamemo, 
da jih tudi letos nismo razočarali. 

Jaka Kozmelj

SAVINJSKA DOLINA ZNOVA ZAŽIVELA V RITMU OTROŠKEGA NOGOMETA – 
NOGOMETNI AVTOBUS 2019

Ena izmed problematik, ki jo je v preteklem mesecu 
obravnaval Trški odbor Vransko, je poplavljanje trga 
Vransko ob večjih nalivih, vzrok česar naj bi bili zamašeni 
jaški za odvajanje meteorne vode. S strani koncesionarja 
za vzdrževanje javnih cest in javnih površin v občini Vrans-
ko, Energetike Projekt, smo v zvezi s tem prejeli nasledn-
je pojasnilo: »Jaški za odvajanje meteorne vode se redno 
čistijo in so bili očiščeni tudi pred 4. 7. 2019. Navedenega 
dne so bile padavine tako močne, da le-ti niso bili v stan-
ju naenkrat sprejeti vse vode. Ko so padavine ponehale, 

je voda zelo hitro odtekla. Delavec našega podjetja, ki je 
doma v trgu, to potrjuje. Jaški so bili pregledani tudi po 
neurju in niso bili zabiti.« Dodajamo še, da so tudi kraja-
ni sami, kot dobri gospodarji, dolžni poskrbeti za čistost 
jaškov v neposredni bližini svojih zemljišč oziroma da do 
težav ne prihaja po njihovi krivdi (npr. očistijo pokoše-
no travo, ki bi jo lahko dež odnesel v jaške za odvajanje 
vode). Opozarjamo vas tudi, da odpiranje jaškov ni dovol-
jeno, saj lahko to privede do nesreč. 

Trški odbor Vransko  

POPLAVLJANJE TRGA VRANSKO OB VEČJIH NALIVIH 
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Z obnovo župnijske cerkve sv. Mihaela na Vranskem so 
pričeli v maju 2019. Po besedah župnika Jožeta Turineka 
obnova obsega obnovo temeljev, fasade, celotnega ost-
rešja, zvonika in kritine. Po navodilu spomeniškega varst-
va  bo obnovljena zunanjost takšna, kot je bila prvotna 
zunanjost stavbe.

Dela izvaja Gradbeništvo Franc Novak, s. p.,  iz Moravč, 
celotna obnova pa bo znašala okrog  490 tisoč evrov. Vse 
poslovne zadeve v zvezi z obnovo vodijo župnijski ključar-
ji: Edi Novak, Vinko Bogataj, Justin Sedeljšak, Franc Šoštar 
in Franc Beričič. Za njihovo požrtvovalnost so jim  župlja-
ni iz srca  hvaležni. Hvaležni so tudi vsem donatorjem: v 
prvi vrsti vsem faranom, Občini Vransko in vsem podjetni-
kom, Deželni Banki Slovenije za ugoden kredit ter vsem, 
ki  so kar koli prispevali in bodo še prispevali k obnovi 
tega starodavnega verskega in kulturnega spomenika  na 
Vranskem. 

Že doslej pa so v Župniji Vransko  veliko prispevali za svoje 
sakralne objekte, saj imajo poleg številnih kapel tudi šest 
podružničnih cerkva, ki so lepo vzdrževane.

 T. Tavčer 

OBNOVA  ŽUPNIJSKE CERKVE NA VRANSKEM – 
DELA BODO STALA SKORAJ POL MILIJONA EVROV 

»Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo,«  se je glasi-
lo geslo novomašnika Vlada Rutarja pred 65 leti. Slednji 
je v nedeljo, 30. junija, daroval diamantno sveto mašo. 

Svoj diamantni 
jubilej je obha-
jal v župniji na 
Vranskem, ki se 
ji je posvetil in 
se ji popolno-
ma razdajal 32 
let, kar je skoraj 
polovica njegov-
ih duhovniških 
let. Še vedno je 
aktiven, saj zad-
nja leta vsakod-
nevno vdano in z 
veliko pobožnos-
tjo opravlja bo-
goslužje v domu 
sv. Rafaela na 

Vranskem. S tem prinaša mir in tolažbo osamljenim in bol-
nim oskrbovancem v domu, kjer tudi sam biva. 

Ob tem velikem jubileju sta z njim somaševala domači 
župnik Jože Turinek in domačin – župnik, delujoč v Ber-
linu, Izidor Pečovnik. Bogoslužje je bilo zato še mnogo 
bolj slovesno. Izidor Pečovnik je v pridigi povzel Rutarje-
vo pomembno delo za njega samega, v župniji in širšem 
slovenskem prostoru. Ob tem slavju so združili glasove 

domači cerkveni pevski zbori ter hvalo in čast povzdignili 
še višje v nebo. Ključarji ter drugi župnijski sodelavci so 
ob koncu svete maše Rutarju v imenu župljanov čestitali 
in mu zaželeli še veliko zdravja, moči, poguma in božjega 
blagoslova pri opravljanju njegovega poslanstva. 

Ob slavnostnem kosilu je jubilantu Rutarju manjšo po-
zornost, novi almanah Občine Vransko »Vransko skozi 
čas«, izročila podžupanja Občine Vransko Nataša Juhart. 
Poudarila je, da je  Vlado Rutar že vrsto let častni občan 
Občine Vransko, saj je s svojim delom in zgledi močno do-
prinesel k prepoznavnosti Občine Vransko v širšem pros-
toru. 

 T. T. 

VLADO RUTAR DAROVAL DIAMANTNO SVETO MAŠO
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Vladimir Rutar, upokojeni duhovnik, je še eden tistih de-
vetdesetletnikov, ki mu teh let ne bi nikoli pripisali. Na vsa-
kodnevni poti do trgovine je njegov korak precej strumnej-
ši kot pri marsikaterem najstniku, da o bistrosti duha in 
podatkih, ki jih kar stresa iz rokava, niti ne govorimo. 
Gospod je prijeten sogovornik, pri katerem poleg miline 
čutiš, da tako, kot govori, tudi živi. Letos je poleg devet-
desetletnice praznoval še petinšestdeset let mašniškega 
posvečenja in še zdaj se čudi, s čim vse so ga presenetili pri 
diamantni maši.

Gospod Rutar, iskrene čestitke za jubileja, ki ste ju praz-
novali letos, 90 let in diamantna maša za petinšestdeset 
let opravljanja duhovniškega poklica. Nekaj časa je mini-
lo, zdaj ste gotovo že strnili vtise – kaj vam jubileja pome-
nita in kako ste ju praznovali?

Nikoli nisem pričakoval, da bom dočakal toliko let, saj 
nisem bil športni tip. Edino v planine sem rad hodil. Mama 
je bila doma s Primorske, blizu Bovca. Planine sem imel 
rad, na Triglavu sem bil tolikokrat, da sploh nisem več štel. 
Diamantna maša je bila popolno presenečenje. Somaševal 
sem skupaj z g. Turinekom in g. Pečovnikom. Niti pomis-
lil nisem, da bo Dorči prišel iz Berlina, a je imel še neke 
druge opravke. Bil sem prijetno presenečen, ko sem ga 
zagledal. Ko sem prišel na Vransko, je imel ta pobič dva-

najst let. Nato sem ga spravil v malo semenišče v Maribor. 
Poslal sem jih pet, a samo on je zdržal do konca. Z obema 
duhovnikoma imam zelo lep odnos. G. Turinek me je po 
upokojitvi nasledil in se lepo razumeva. 
Pa kaj vse so mi podarili. Podžupanja mi je na koncu po-
darila knjigo Vransko skozi čas, ki jo sedaj berem. Zelo 
lepo so me presenetili tudi iz župnije Šmartno na Pohorju, 
kjer sem deloval nekaj let. V knjižici Vladimirju Rutarju za 
njegovih devetdeset let so zbrali slike, ki jih niti sam nimam 
več. Ne vem, kje so našli vse te podatke in se name spom-
nili po šestdesetih letih. 
Kje so tekla vaša otroška leta, je bila vaša družina zelo 
verna?

Imel sem zelo lepo mladost, ker sem imel tako verne 
starše. Oče, ki je bil zelo pobožen, je osem let študiral na 
prvi slovenski klasični gimnaziji v Ljubljani z namenom, da 
postane duhovnik. Ko je maturiral, mu je umrla mama. V 
družini je bilo osem otrok, on je bil najstarejši, zato mu je 
oče rekel: »Stanko, naredi križ čez tisti svoj načrt. Čim prej 
pojdi v službo, da mi boš pomagal preostalih sedem »gor 
spravit.« Menim, da je zame izprosil, česar ni mogel sam 
doseči. Umrl je pri komaj 47 letih. Oče je bil železničar, 
zato smo se veliko selili. Bili smo trije otroci in vsak je bil 
rojen drugje. Jaz sem bil rojen v Poljčanah, sestra v Kotori-
bi, brat pa v Hrastniku. 
Kdaj ste zaslišali Božji klic in se odločili za duhovniško 
službo? Kako so domači sprejeli vašo odločitev?

Doma so mojo odločitev pričakovali, niso bili preseneče-
ni. Sem pa sam nekaj časa kolebal med medicino in se-
meniščem, kajti sestra je že študirala medicino. Takrat še 
ni bilo študentskih domov, najeti je bilo potrebno privat-
no sobo. Sestra je živela pri nekem advokatu in je pred-
lagala, da študiram medicino, da bova skupaj živela in ne 
bo dodatnih stroškov. Odločil sem se za bogoslovje. Naša 
fakulteta je bila takrat združena še z univerzo. Ko sem 
oddal prošnjo za sprejem na teološko fakulteto, smo žive-
li v Grosupljem, kjer je oče tudi umrl prvega maja 1949. 
Ker je bil tako veren, so ga še bolj premeščali. S sestro 
pa sva morala takrat v Ljubljano na prvomajsko parado. 
Tja in nazaj smo se peljali v živinskih vagonih in ko sem 
izstopil, sta me prijela dva udbovca in me peljala v zapor 
v Grosupljem, kjer sem ležal na samih deskah. Ponoči so 
me zasliševali in rekli, da imajo informacije, da sem po-
vezan z nekim Kolovičem, za katerega pa nikoli še slišal 
nisem. Udbovec, ki me je vsak večer zasliševal, se je igral s 
pištolo in mi dejal: »Budalo si, zdaj teče naša petletka (po 
ruskem sistemu), tri leta so mimo, še dve leti, pa ne bo 
odprta nobena cerkev več. Mi imamo pravo metodo, to 
je znanstveni ateizem, ljudje nam bodo verjeli.« Pri nas so 
bili najbolj strupeni. Vojsko sem služil v Titovem Užicu, pa 
ni bilo tako hudo. 
Vaše novomašniško geslo je bilo: Drug drugega ljubite 
z bratsko ljubeznijo. Bi danes izbrali isto misel in zakaj 
ravno to?

SPOVEDNICA NAJ NE BO MUČILNICA
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Mogoče. Takrat sem mislil, nekaj o ljubezni že moram iz-
brati, da ne bodo mislili, da sem strog. 
Kako vas je pot pripeljala na Vransko?

Najprej sem dobil službo pri opatu v Celju. Nato sem se 
sam odločil za Pohorje, ker sem pogrešal planine. Škof, 
ki je bil tam doma, je bil zelo vesel, da želim na Pohorje, 
kljub lepi službi v Celju. Po šestih letih so me premestili v 
Šmarje pri Jelšah, kjer sem bil šest let kaplan. Iz Šmarja so 
me poslali na Vransko. Tu sem ostal do upokojitve. 

Kaj vam je bilo v Božji službi najlepše, kaj si boste zapom-
nili za vedno?

To, da sem prišel na cilj. 29. junija 1954 sem bil posvečen. 
Tisto leto smo bili samo trije. Samo jaz še živim. Takrat 
niso nič objavljali, danes so vsi novomašniki objavljeni v 
Družini. 
Kdaj pa vam je bilo kot Božjemu pastirju najtežje?

Če nisem mogel pomagati, ko sem videl, kako ljudje trpi-
jo. Ali da so me prepozno obvestili, če je kdo umiral. Avta 
nisem imel in sem moral na primer peš na Čreto. Mežnar 
me je spremljal in mi svetil. Uro in pol sva hodila do Črete. 
Če se danes ozrete po prehojeni poti, bi se še enkrat ena-
ko odločili ali bi kaj spremenili?

Ne, ničesar ne bi spreminjal. Kot sem rekel pri diamantni 
maši. Vsak poklic je lep, če ga človek opravlja z veseljem. 
Samo eden pa je, ki ima nekaj posebnega, to je duhovniš-
ki. Da si posvečen in imaš pravico maševati, ker si prejel 

polno mero Sv. Duha. Vsak večer me pri maši pretrese, da 
lahko v svojih rokah držim kruh in molim isto kot Jezus pri 
zadnji večerji. Vedel je, da ga čaka smrt, in je rekel: »To de-
lajte v moj spomin.« To, kar je naredil, od tega je 2000 let, 
se prenaša od enega škofa do drugega. Ko škofa na novo 
posvetijo, morajo biti vedno prisotni trije škofi, za slučaj, 
da morda eden ni bil prav posvečen. 
Po upokojitvi ste za nekaj let odšli z Vranskega. Kje ste 
preživljali tista leta in kako to, da ste se vrnili?

Ko sem se upokojil, me je nasledil g. Turinek. Tu je bil še g. 
Ropas. Razmišljal sem, kaj bomo tu počeli trije duhovniki. 
Tako sem se preselil v kamniški dom za starejše, ki je eden 
najlepših. Je v obliki črke H, ima ogromno varovancev in 
zaposlenih. Po štirih letih me je škof povabil v Maribor, 
kjer je tudi dom za upokojene duhovnike. Tam sem ostal 
dvanajst let. Ko so na Vranskem zgradili dom, sem dal 
prošnjo za premestitev. 
Vam je lepo v Zavodu sv. Rafaela?

Tu sem že šest let in se zelo dobro počutim. Ko sem odha-
jal iz Maribora, sem se zaradi bolezni na očeh odpovedal 
televiziji. Zdaj bi jo lahko gledal, ampak veste, rad imam 
mir. Preberem lahko ogromno knjig. Ugaja mi, da imam 
čas in me nič ne moti. 
Kako poteka vaš dan? Glede na bistrost duha in čilost 
telesa verjetno drugače kot pri večini devetdesetlet-
nikov?

Zelo dobro. Zjutraj grem jest, sicer imam strogo dieto 
zaradi žolčnih kamnov. Kruh lahko jem, če je star vsaj en 
dan. Mi dobimo vedno svežega, tako da grem v trgovi-
no in si kupujem žemljice za naslednji dan. Meso mi pa 
ne diši, s tem se pa mučim. Enkrat sem pojedel samo mali 
košček slanine v ješprenju in po eni uri me je tako treslo 
od bolečin, da me niso mogli držati. Takoj so me peljali v 
bolnišnico v Celje, od tam pa v Rogaško Slatino na kardi-
ološki oddelek, ker imam tudi srčni spodbujevalec.
Ogromno berem in molim. Vsakega sostanovalca pozdra-
vim, posedam pa ne. Malo me jezi, ker nas je kar precej, 
k maši pa jih hodi samo osem. Župnik mi pravi, naj se 
ne jezim. Če pa mašo naročijo, takrat pridejo svojci in je 
kapela polna. Enkrat se pa nisem mogel zadržati in sem 
nekomu rekel: »Človek Božji, par korakov več bi naredil 
kot do obednice, pa bi prišel v kapelo.« Pa mi je odgovoril: 
»E, veste, ko je še moja stara živela, sem ji rekel, naj gre k 
maši, če želi. Mene je bilo pa sram hoditi v cerkev, saj sem 
vendar 'dec'.« Različni smo. 
Vsak dan darujete mašo v kapeli Našega doma. Verjetno 
je to Božji blagoslov in hkrati velika obveza. Se vsak dan 
pripravljate na mašo ali po toliko letih to opravite z levo 
roko, če se izrazim metaforično?

Seveda, to že, ampak za molitev pa porabim veliko časa. 
Je bilo biti duhovnik pred tridesetimi, štiridesetimi leti 
drugače kot danes?

Nekoč je bilo več novomašnikov. Do konca 2. sv. vojne je 
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bilo samo v Mariboru med osemnajst in dvajset na novo 
posvečenih. Predlani so bili trije za celo Slovenijo, letos jih 
je menda osem. 
Nekateri mladi duhovniki so zelo »v koraku s časom«. 
Pišejo bloge, kolumne, snemajo vloge. 

Ja, internet in podobno. Na te stvari se ne spoznam. Ko 
sem bil še v gimnaziji, sem se ukvarjal s fotografijo. Razvi-
jal sem filme, imel sem mali kabinet, temnico. Menim, da 
ni nič narobe, če to počnejo, če je vsebina primerna. 
Cerkev danes dokaj pogosto prekrivajo temni oblaki. 
Nekateri pravijo, da so vse nečednosti povsem normalne, 
saj v njej delujejo samo ljudje. Je ta razlaga zadostna ali 
gre vendarle za pomanjkanje morale, prevlado človeške-
ga pohlepa v ustanovi, v kateri so ljudje prisegli, da bodo 
delovali po Božjih zapovedih in bili zgled?

Šest let se ukvarjam s cerkveno zgodovino. Kaj vse je bilo 
včasih narobe v zgodovini Cerkve! Največ molim in se pri-
poročam Janezu XXIII. Do koncila, ki se je začel 1962 in 
končal 1965, smo morali duhovniki maševati samo v la-
tinščini, obrnjeni k oltarju, ljudem smo kazali hrbte. Žen-
ske so med mašo molile samo rožni venec, saj niso ničesar 
razumele. Če ne bi bilo Janeza XXIII., kdo bi še danes hodil 
v cerkev?! 
Kateri greh je za vas najhujši?

O pedofiliji nisem imel pojma, pa smo imeli profesorja, dr. 
Antona Trstenjaka, svetovno priznanega psihologa. Kaj 
vse nam je govoril, sam te besede sploh nisem poznal. 
Sploh si nisem mislil kaj takega. Zdaj pa na radiu Ognjišče 
kar naprej poslušam o tem. Tudi v cerkvenih krogih. 
Mislite, da je to medijsko napihnjeno?

Ne vem. Kako je človek narejen, da lahko kaj takega stori? 
Groza. Ravno tako kot splav. Otroček, spočet je bil, saj ni 
sam kriv. Sem tolažil pri spovedi te ljudi, da imajo pa an-
gelčka v nebesih. Se mi pa pedofilija zdi hujša, zato ker je 
otrok že pri zavesti. Zato je grozno. 
Večkrat naletimo na vprašanje, kaj je hujše ali boljše, 
odvisno, s katere strani gledamo: da ne hodiš k maši in 
moliš doma ali da ves teden »grešiš«, greš v nedeljo k 
maši, misliš, da ti je s tem vse odpuščeno, v ponedeljek 
pa znova po stari poti?

Seveda ne. Bog vidi, tudi če moliš doma. Pomembno je 
živeti po Božjih zapovedih, tudi če kdaj izpustiš mašo. 
Včasih je tudi za spoved veljalo, kot pravi ena od cerkvenih 
zapovedi: spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto in v 
velikonočnem času prejmi obhajilo. Zdaj je drugačna na-
vada. Cerkev priporoča mesečno spoved in vsakdanji pre-
jem obhajila med sveto mašo. 
Včasih se je bilo na spoved potrebno temeljito pripraviti.

Res je. Naj pa povem, kako rigorozne so bile včasih neka-
tere zapovedi. Ko sem hodil v celjsko gimnazijo, sem bil 
ministrant. Sedem razredov sem končal v Celju, osmega 
pa v Ljubljani, ker so očeta premestili v Grosuplje. Parola 
je bila opraviti devet prvih petkov. To sem večkrat opravil, 

nekoč sem pri sedmem petku povedal svojemu kasnej-
šemu šefu dr. Petru Kovačiču, kaj se mi je zgodilo. Zjutraj 
sem grgral in mi je en požirek vode ušel po grlu. Vprašal 
sem ga, če lahko grem k obhajilu. Rekel je: »A si nor? Če bi 
mi naredil najtežji greh, ti lahko dam odvezo, ne morem 
ti pa dovoliti, da bi danes šel k obhajilu.« Od polnoči nisi 
smel zaužiti niti kapljice vode. Profesor Trstenjakovega 
ranga nam je v semenišču govoril: »Gospodje, eno vas že 
sedaj opozarjam. Boste prišli na kakšno faro s podružnica-
mi, kamor boste morali poleti in bo zaradi vročine pot te-
kel iz vas. Imeli boste samo eno željo, da bi popili požirek, 
a tega ne smete narediti. Če boste videli studenček, si 
samo zmočite usta in hitro izpljunite.« Pa sem mu odvrnil: 
»Gospod, takrat si samo želiš tisti požirek pogoltniti.« »Ja, 
to pa ne, predpis je tako strog.« Mladi tega sploh ne vedo. 
Kje vidite vzroke za prazne klopi v cerkvah? Zakaj verni-
ki ne slišijo Božjega klica? Je k temu pripomogla Cerkev 
sama z nečednimi dejanji cerkvenih veljakov?

Glejte, danes imajo pri vsaki hiši televizijo in lahko gledajo 
Exodus TV, versko televizijo. Tam lahko vidijo te mlade, ki 
se zelo trudijo, želijo biti moderni, že prvo leto pridigajo, 
in kar je pomembno, ne obsojajo. Kot papež. Celo nekaj 
kardinalov toži, da je preveč popustljiv. Zame je papež 
Frančišek svetnik, čeprav mu očitajo, da je preveč dober. 
V knjigi pravi: »Bodite veseli vsakega, ki se želi spovedati, 
in nikar ne sprašujte in vrtajte, kaj vse je kdo naredil, brez 
podtikanja.« Vsak naj pove, kot sam čuti. Na koncu tako 
vsak dobi kesanje. Spovednica naj ne bo mučilnica. 
Avgusta praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja. 
Kakšno je sporočilo tega praznika in kaj pomeni vam 
osebno?

Jezus je vstal od mrtvih, ker je pač Sin Božji. Marija je pa 
človek, tako kot midva, a je bila v nebesa vzeta. Ko je Jezus 
umiral na križu, je rekel Janezu: »Janez, glej, tvoja mati.« 
Mariji je pa rekel: »Glej, to je tvoj sin.« Marijo je vzel k sebi 
v Efes. Pokopali so jo, na grobu so bile rože. Nekega jutra 
so bile rože odkopane, Marijinega trupla pa nikjer. Kasne-
je so komisije največjih cerkvenih sodišč ugotovile, da je 
nihče ni mogel skriti, saj bi se s tem hvalil in tako razkril. 
Da je bila v nebesa vzeta, so proglasili šele leta 1854, 1858 
se je prikazala v Lurdu. Ko jo je Bernardka vprašala, kako 
ji je ime, je odgovorila: »Jaz sem brezmadežno spočetje.« 
Bernardka je hitela k župniku in to celo pot ponavljala, da 
ne bi pozabila. Rekla mu je, da verjetno res ni Marija, saj je 
na vprašanje po imenu odgovorila brezmadežno spočet-
je. Župnik je od veselja skočil v zrak. Res je, kot je papež 
proglasil, da je bila Marija brez madeža in izvirnega greha 
spočeta, čeprav tega v Svetem pismu ni. Kaj vse manjka, 
nekaterih stvari je pa preveč. 
Kateri svetnik je vaš vzornik, po katerem se zgledujete?

Sv. Frančišek Asiški. Od žensk pa Mala Terezika (Terezija 
Deteta Jezusa). Imam veliko njenih knjig, bila je karmeli-
čanka. Njena knjiga Povest duše je zelo debela, čeprav 
je umrla pri komaj triindvajsetih letih. Kasneje so našli še 
veliko njenih spisov, ki so izšli v knjigi Avtobiografski spi-
si Svete Terezije Deteta Jezusa. Kadar sem se ji priporočil, 



12

sem bil uslišan. Vedno. Spominjam se dogodka iz mlado-
sti. Leta 1953 je bilo na Primorskem ogromno snega. S 
Stola se je usul plaz, ki je odnesel petnajst hiš. Direktor v 
bogoslovju mi je dovolil, da obiščem mamo in brata. Tudi 
v Ljubljani je zapadlo sedemdeset centimetrov snega, ki 
so ga gasilci čistili s streh z jeklenimi vrvmi. Omenil sem, 
da nisem bil za šport, nikoli se nisem smučal. Svak pa je 
pri meni pustil smuči in takrat sem jih vzel s sabo na to 
dolgo pot na Serpenico. Sram me je bilo, da bi me kdo vi-
del. Prebijal sem se proti Kobaridu, bil sem ves premočen. 
Ko sem prečkal tiste plazove, sem ponoči, po petih urah 
na poti, padel v globoko jamo. Bil sem tako utrujen, da 
sem rekel: »Ljubi Bog, ne morem se več dvigniti, tu bom 
zaspal.« Že prej sem častil Malo Terezijo in kar naenkrat 
sem zaslišal glas: »Ne smeš, Vlado, ne smeš zaspati, boš 
zmrznil, jutri boš mrtev, kako žalostna bo mama.« Dobil 
sem moč in zlezel ven iz tiste globoke jame in naredil še 
deset kilometrov do Kobarida, kjer je bilo snega do prve-
ga nadstropja. S palico sem udaril po naoknicah in odprla 
so se vrata. Izstopila sta župnik in njegova stara gospo-
dinja s svečo v rokah. Peljala sta me v hišo, zjutraj pa mi je 
župnik povedal, da je vsako uro hodil gledat, če še živim, 
in mi nosil čaj. Sam nisem vedel nič, tako sem bil utrujen. 
Nato sem na smučkah nadaljeval še deset kilometrov do 
Serpenice, kjer so moji Serpeničani, ko so me zagledali, 
pritekli in me pod roko peljali do doma. Mala Terezija mi je 
to milost izprosila, ker sem jo vedno tako častil. 
Katera je vaša najljubša molitev?

Premislek. 
Ali je to tako, kot bi mater vprašali, katerega otroka ima 
najraje?

Vsak večer zmolim O, Jezus, blagoslovi me … To sem molil 
že čisto majhen. Največ pa molim rožni venec. In brevir. 
Nekateri vidijo prihodnost v povezovanju ver. Zanima 
me vaš pogled na to.

To je, kot pravi sedanji papež, ekumenizem – da ostane 
vsak pri svojem in nobenega sovraštva. Papež Frančišek 
je šel v Kairo. Tam je največja muslimanska univerza in 
je objel rektorja univerze, ki je musliman. Papež vedno 
pravi, da je ekumenizem vsakemu dati pravico, da dela 
po svoje, vsi pa se trudimo za dobro in mir v svetu. Nor-
malno je, da v takšni družini, kot si rojen, si tudi vzgojen. 
Naj povem primer. Očeta so med drugim premestili tudi v 
Doboj v Bosni, kjer so katoliška in pravoslavna cerkev ter 
džamija. Enkrat sva s sestro obiskala minaret. Vzpenjala 
sva se po stopnicah, ko so naju muslimani opazili. Nek-
do je pritekel in sem mislil: »Zdaj bo pa glava šla.« Pa je 
samo rekel: »Naj ti pomagam.« Bil sem tudi pri društvu 
slovenskih duhovnikov v Ljubljani. Nekateri so nas obso-
jali, da simpatiziramo s komunisti. Kje pa. Tam je bil tudi 
en član musliman. Zelo sva se razumela. Če je zaupanje, 
se lahko razumemo ne glede na vero. 
Gospod Rutar, o čem boste pridigali danes? (Pogovarjala 
sva se 6. avgusta, op. a.)

Danes obeležujemo Jezusovo spremenjenje na gori Tabor 
v Galileji. Danes bi po pravem morali moliti žalostni del 
rožnega venca, ampak bomo molili tistega, ki ga je papež 
Pavel sestavil malo pred smrtjo leta 1996 in se imenuje 
svetli del rožnega venca. Da bodo več slišali o razodetju 
na gori, ki je četrta skrivnost: Jezus, ki je na gori razodel 
svoje veličanstvo. 

Vaše sporočilo bralcem ob 
koncu intervjuja?

Verni se vsi trudimo, da 
bi bili dobri. Če že niso vsi 
pobožni, da bi bili vsaj do-
bri. Jezus, ko našteva vse 
kreposti, pravi, da je naj-
večja med njimi ljubezen. 
Da bi znali ljudje potrpeti 
drug z drugim. Samo to. 
Bodi dober človek in po-
magaj ljudem v stiski. 
Najlepša hvala za pogovor 
in naj vam zdravje še dol-
go služi.

Jezus je rekel: »Ne veste ne 
ure ne dneva.« Zato vsak 
večer zmolim še kesanje in 
pravim: »Ljubi Bog, če me 
ponoči pokličeš, bom pa 
pripravljen.« Lahko pa še 
nekaj letim živim.

Tanja Goropevšek

Zgodilo se je ...
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Vranski poletni večeri 2019
- oživimo kulturno dediščino

sobota, 7. september 2019, ob 20.00
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

Nevidne vezi

ŽARKO IGNJATOVIČ, kitara
MOJCA VEDERNJAK, mezzosopran

Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko 134, 3305 Vransko
T: 03 703 12 11 ǀ zkts.vransko.siol.net 
www.zkts-vransko.si

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

Vranski poletni večeri 2019
- (p)oživimo trg

petek, 30. avgust 2019, ob 20.30
KULTURNI DOM VRANSKO

BERLEJBEJ - večer žalostnih 
pesmi, ki govorijo o tem, kako 
lepo je življenje

Tobija Hudnik, kitara in vokal
Oskar Longyka, violina in vokal
Janez Krevel, kontrabas in vokal
Blaž Avsenik, klaviature in vokal
Matjaž Skaza, bobni in vokal
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Dragi mladi prijatelji knjižnice,  

vse, ki ste drobec počitniškega časa namenili reševanju nagradnega kviza, 
obveščamo, da so rezultati žrebanja objavljeni na naši spletni strani www.
zal.sik.si. Nagrajencem iskreno čestitamo.  

• torek, 3. in 17. september 2019, ob 10. uri v Našem domu: Bralna ura s stanovalci doma 

• torek, 17. september 2019, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem 

Zgodilo se bo ...

Knjižne novosti

ODRASLI
• Musso, G.: Dekle in noč 
• Juhant, M.: Kazen 
• Juhant, M.: Recepti v vzgoji 
• Cajnko, A.: Demenca, moja učiteljica 
• Radcliffe, T.: Na robu skrivnosti 
• Honore, C.: Bolj star, bolj živ 
• Dvorakova, D.: Barbara Celjska, črna kraljica 
• Ohler, N.: Popolna omama 
• Mazzini, M.: Funny 
• Pregelj, S.: V Elvisovi sobi
  
MLADINA
• Turk, N.: Palčki, skrivnostni prebivalci gozda 
• Geel, H.: 500 vprašanj in odgovorov: dinozavri 
• Geel, H.: 500 zanimivosti o živalih 
• Nordquist, S.: Findus se odseli 
• Steele, P.: Prvi atlas 

• Gifford, C.: Prva knjiga o telesu 
• Frey, J.: Samo srečna bi bila rada 
• Frey, J.: Svet za rešetkami 
• Stark, U.: Amy, Aron in duhec 
• Ryrych, K.: Repinčevo polje 
• Martinello, J.: Tudi pošasti si umivajo zobe! 
• Beer, H. de: Gustav Veliki 
• Creech, S.: Za dve luni hoda 
• Kinney, J.: Dnevnik prijaznega mulca, 1. del 
• Schulz, C. M.: Mulčki: 5 minutne zgodbe 
• Uderzo, A.: Asterix: Videc; Galski junak 
• Walliams, D.: Ati v zagati 
• Engelmann, J.: Grem opazovat zvezde 
• Makarovič, S.: Strašni volk 
• MacDonald, A.: Gusarji ne hodijo v šolo 
• Hart, O.: Bolj, kot sijejo zvezde na nebu 
• Sperring, M.: Najboljše darilo na svetu 
• Chiew, S.: Jazbec in vratolomna pustolovščina 

Knjižnična stran
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 31. julij 2019                Številka 88/2019 
 
                                    

V S E B I N A 

AKTI 
 
1. ODLOK o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe 
v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor 

ZAPISNIKI 
 
2. ZAPISNIK 4. redne seje občinskega sveta 
 
3. ZAPISNIK 1. dopisne seje občinskega sveta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A K T I 

1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor 

 
Na podlagi 2. odstavka 44. a člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-
E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 
64/17 in 1/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold 
(Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14), 16. člena Statuta Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) ter 15. člena 
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 
60/15) so Občinski svet Občine Prebold na 2. dopisni seji, 
dne 23. 7. 2019, Občinski svet Občine Vransko na 5. redni 
seji, dne 23. 7. 2019, ter Občinski svet Občine Tabor na  
6. redni seji, dne 22. 7. 2019, sprejeli 

O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 

zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na 
področju otroškega dispanzerja na območju 

Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden obseg 
opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in 
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo 
razlogi za podelitev koncesije.  

2. člen 

Koncedenti, v skladu z zakonom in tem odlokom, so Občina 
Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor. 

Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična 
oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje. 

 
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 

3. člen 

Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne 
službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju občine Prebold, občine 
Vransko in občine Tabor v obsegu: 

- 1 zdravnik pediater s pripadajočim timom 
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Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z 
možnostjo podaljšanja na način in pogoji, kot jih določa 
ZZDej. 

4. člen 

Koncesija na področju otroškega dispanzerja se podeli, ker 
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta 
Potrate« Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov v okviru 
obstoječe mreže javne službe občanom občine Prebold ter 
občine Vransko in občine Tabor ne more zagotoviti zadostne 
dostopnosti do zdravstvene storitve na območju občine 
Prebold, občine Vransko in občine Tabor. 

 
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 

5. člen 

Koncesija se podeli v skladu z veljavnim Splošnim 
dogovorom s pripadajočimi aneksi, s katerim zagotavljajo 
sredstva za programe zdravstvenih storitev ter dodatna 
sredstva za nujne širitve programov na področju osnovne 
zdravstvene dejavnosti.  

6. člen 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi 
na spletni strani Občine Prebold in na portalu javnih naročil.  

Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih 
določa 44.b člen ZZDej. 

Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani 
občine, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.  

7. člen 

Javno službo na področju zdravstvenega varstva na primarni 
ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

- ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; 

- ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program 
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni 
delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti, razen, ko je sam izvajalec zdr. dejavnosti 
odgovorni nosilec zdr. dejavnosti. Odgovornega nosilca 
zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, 
če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši 
obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma 
zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti; 

- ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno 
ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali  
zakona, ki ureja zdravniško službo in bodo opravljali 
zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije; 

- je sklenil pogodbo z javnim zdr. zavodom o obsegu in 
vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega 
zdravstvenega varstva; 

- ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, 
urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike; 

- mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov 
iz 44.j  člena ZZDej; 

- ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali 
strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem 
poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali 
strokovnega združenja; 

- pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za 
ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.  

8. člen 

Pri izboru koncesionarja bodo koncedenti upoštevali merila, 
določena v 44. d členu ZZDej in v besedilu javnega razpisa. 

9. člen 

Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb 
imenujejo župani občin Prebold, Vransko in Tabor strokovno 
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. 

Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi 
odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi 
izpolnjevanje razpisnih pogojev.  

Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje, predlaga izbiro tistega, ki se je na osnovi meril 
izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži 
občinski upravi Občine Prebold.  

10. člen 

O izbiri koncesionarja na podlagi poročila komisije odloči 
upravni organ Občine Prebold z odločbo o koncesiji na 
osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.  

V koncesijski odločbi se, polega izbranega ponudnika in 
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi 
program zdr.  dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo 
najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske 
dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske 
dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za 
uveljavljanje pravnega varstva.  

V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik 
podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti 
opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz 
razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske 
pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.  

 
IV.  SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD 
NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE 
KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

11. člen 

Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa 
zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedenti 
in koncesionar uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine 
sklenejo župani. 

12. člen 

Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske 
pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinami in 
koncesionarjem oziroma na nujne medsebojne pravice in 
obveznosti, izvajajo občine.  

13. člen 

Koncesijska pogodba preneha: 
- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
- s smrtjo koncesionarja, 
- s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja 
koncesionarja, 
- z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so 
določeni v koncesijski pogodbi, 
- če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali 
izrečena za nično, 
- v primeru odvzema koncesije, 
- s sporazumom. 
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14. člen 
 
Koncedenti z odločbo odvzamejo koncesijo, če: 
-   je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom tega     
zakona, 
-   koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
koncesijske dejavnosti iz 44.č člena tega zakona, 
-    koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali 
koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma 
opravljati koncesijsko dejavnost, 
-    koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene 
dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih 
storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno 
varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se 
nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti, 
-    koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v 
okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost, 
-    koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti, 
-    koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne 
izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske 
dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, 
da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred 
začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti, 
-    koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v 
za to določenem roku. 
 
Koncedenti so dolžni koncesionarja pisno opozoriti na 
kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti 
primeren rok za odpravo kršitev. 
 
Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, 
se mu koncesija odvzame z odločbo.  
 

15. člen 
 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge 
oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.  
 
 
V. KONČNA DOLOČBA 

 
16. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in Uradnih objavah občin.  
 
 
Številka: 007/2019 
Datum: 23. 7. 2019 
 
 
OBČINA PREBOLD 

župan 
Vinko Debelak, l.r. 

OBČINA VRANSKO 
župan 

Franc Sušnik, l.r. 

OBČINA TABOR 
župan 
Marko 

Semprimožnik, l.r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K I 

2. Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, 

 
ki je bila v torek, 11.6.2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine 
Vransko, Vransko 130c. 
 
• Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti priložena 
zapisniku)  
 
- člani Občinskega sveta (ob 20.00): Danilo Štante, Kristina 
Bogataj, Breda Čvan, Marjan Pečovnik, Jože Matko, Sonja 
Cencelj, Nataša Juhart, Adrijana Ferme Brigita Gosak in 
Rafael Novak (od 8.05) 
- opravičeno odsotni člani Občinskega sveta: Peter Reberšek  
- občinska uprava: župan Franc Sušnik, Marija Jerman, 
Mihaela Zupančič in Mateja Godler 
- ostali prisotni: Zavod sv. Rafaela Vransko: Mojca Hrastnik 
- ostali opravičeno odsotni:  JKP, d.o.o. Žalec, Matjaž 
Zakonjšek 
-  mediji: / 
 
Po uvodnem pozdravu je župan ugotovil, da je bilo ob 20. uri 
prisotnih 9 članov občinskega sveta. 
 
• Sprejem dnevnega reda 
 
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je 
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda:   
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 61 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019  
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko, 
ponovna obravnava in sprejem  
4.  Zaključni račun Občine Vransko za leto 2018 – 
obravnava in sprejem 
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2019 - obravnava in sprejem 
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018-2022  
7. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v 
Občini Vransko - obravnava in sprejem 
8. Imenovanje člana nadzornega sveta JKP  Žalec d.o.o. 
9. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018 
10. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za 
storitev POMOČ NA DOMU, za leto 2018 
11. Imenovanje krajevnih odborov  
12. Razno 
 
K točki 1  
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019 
 
Na predložen zapisnik ni bilo podanih pripomb.  
Sledilo je glasovanje o potrditvi zapisnika 3. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019:  
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 61 
Občinski svet Občine Vransko potrdi zapisnik 3. redne 
seje Občinskega sveta Občine Vransko z 9.4.2019 v 
predloženem besedilu. 
Po končani obravnavi 1. točke dnevnega reda, se je ob  8.05 
pridružil svetnik Rafael Novak. 
 
K točki 10  
Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev 
POMOČ NA DOMU, za leto 2018 
 
Župan je predal besedo direktorici Zavoda sv. Rafaela 
Vransko, Mojci Hrastnik, ki je podala podrobnejšo 
obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali: 
Jože Matko, Nataša Juhart in Rafael Novak.  
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa o seznanitvi s 
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev 
POMOČ NA DOMU, za leto 2018:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 62 
Občinski svet Občine Vransko se je seznanil s 
Poročilom o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za storitev 
POMOČ NA DOMU, za leto 2018. 
 
K točki 2  
Pobude in vprašanja svetnikov 
 
a) Marjan Pečovnik 
 
S strani staršev otrok, ki obiskujejo otroško zobozdravnico na 
Vranskem, je dobil več vprašanj, če je res, da zobozdravnica 
odhaja na drugo delovno mesto. Zato je podal pobudo, da 
občina ustrezno ukrepa, v smeri, da ta ista zobozdravnica 
ostane na Vranskem. 
 
Župan je odgovoril, da je seznanjen z namero o prezaposlitvi 
zobozdravnice, povedal je, da se mu namera zdi zelo čudna 
glede na to, da so se stvari glede na pretekli čas sedaj 
uredile, pacienti so z njenimi storitvami zelo zadovoljni. 
Predlagal je, da se na direktorico Zdravstvenega doma Žalec 
v zvezi s to zadevo, naslovi vprašanje kaj se dogaja glede 
prej omenjene zobozdravnice istočasno pa se ji poda  
zahteva občinskega sveta, župana in občinske uprave, da 
otroška zobozdravnica Melita Skočir, dr.dent.med.,ostane na 
Vranskem. 
  
- Svetnica Kristina Bogataj je še izpostavila problematiko 
glede izbire zobozdravnika za mladostnike, ki so že dopolnili 
18 let, saj tudi ti kot občani Občine Vransko nimajo možnosti 
koriščenja zobozdravstvenih storitev v svoji  občini. 
 
Župan je povedal, da so na to temo z direktorico 
Zdravstvenega doma Žalec in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje RS, OE Celje, že potekali razgovori. Že ob 
nastopu dela otroške zobozdravnice, se je s strani občine 
predlagalo, da bi se del koncesije za mladostnike preneslo v 
koncesijo za starejše, vendar ja bil s strani Zdravstvenega 
doma Žalec in Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS, OE 
Celje podan negativen odgovor, zato je predlagal, da se na 
to temo v jesenskem času skliče seja Odbora za 
negospodarstvo in  javne službe družbenih dejavnosti, na 
katero se povabi tudi direktorico Zdravstvenega doma Žalec. 
 
b) Breda Čvan 
 
Podala je vprašanja, ki jih je postavil Štefan Jošt že na zboru 
občanov v Prekopa glede reševanje problematike v Prekopi, 
v zvezi s cesto, in sicer: 

- Kaj boste storili, da se bo končno rešilo že več let agonije in 
stopicanja na mestu ter dolgoročne sprejeli razvojno rešitev 
na tem področju? 
- Kdaj bodo sprejeti občinski  prostorski načrti, ki bodo 
upoštevali prizadevanja za rešitev? 
 
Župan je povedal, da ta problematika traja že več let, 
dogovor je, da bo občina v občinskem prostorskem načrtu 
opredelila rezervno napajalno cesto oz. vpadnico, ko se 
bodo v Prekopi dogovorili z lastniki zemljišč, da se bo to 
lahko naredilo. Občina žal ne more planirati stvari, če ta ni 
pokrita z danimi soglasji lastnikov zemljišč, po katerih naj bi 
ta trasa ceste potekala. V kolikor se pobuda brez soglasij 
lastnikov zemljišč uvrsti v predlog plana, imajo lastniki 
možnost pritožbe,  kar spet pripelje do tega, da se mora ta 
pobuda odstraniti. K predlogu spremembe namembnosti 
zemljišča, mora podati soglasje še Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.  
Med drugim je občina izvedla kar nekaj investicij zato, da se 
je lahko veliko prometa preusmerilo mimo Prekope, na cesto 
Stopnik-Jevše. Župan je predlagal, da se v zvezi z rešitvijo te 
problematike  ponovno skliče sestanek vaškega odbora.  
 
- Kako je z izvajanjem zimske službe na cesti v Prekopi, na 
relaciji med Podpečani proti Farčnikovim? 
 
Župan je povedal, da vse ceste čistijo ne glede na to ali so 
kategorizirane ali ne, sploh, če cesta predstavlja dostop do 
stanovanjskih objektov. 
 
c) Jože Matko 
 
- Kakšna je možnost večje sanacije ceste na Klance, saj 
manjša vzdrževalna dela, ki se sedaj izvajajo niso dovolj?  
 
Župan je povedal, da je opravil ogled ceste, ki je po 
njegovem mnenju kvalitetno sanirana, katere ceste se bodo 
v večjem obsegu sanirale v prihodnje, pa so bo dogovorilo v 
okviru priprave proračuna za naslednje obdobje. 
 
č) Adrijana Ferme 
 
- V čigavi pristojnosti je urejanje ceste na Presedle? 

 
Župan je odgovoril, da ta cesta spada med gozdne ceste, ki 
se vzdržujejo na podlagi programa, ki ga pripravi Zavod za 
gozdove. Vsako leto se za sanacije teh cest  nameni cca 
15.000€. Predlog za sanacijo se bo prenesel Zavodu za 
gozdove. 
 
d) Brigita Gosak 
 
Podala je pisno prošnjo občana Bošjana Ocepka za pomoč 
pri reševanju problematike plazečega zemljišča (brežine), ki 
že dalj časa ogroža njegov stanovanjski objekt, na naslovu 
Čeplje 21, 3305 Vransko. 
 
Župan je povedal, da sta bila s poslancem Aleksandrom 
Reberškom na sestanku na pristojnem ministrstvu, kjer je 
bila ta problematika tudi izpostavljena, obljubljeno je bilo, da 
se bo opravil ogled, kar so tudi storili. Mnenja glede 
ogroženosti so različna, se bo pa zadeva s strani občine 
ponovno poslala na Direkcijo RS za vode v Celje in 
Ljubljano. 
 
e) Kristina Bogataj 
 
- Podala je vprašanje glede zahtevka občanov zaselkov 
Podgozd, Gorica in Briše za ureditve prometnega režima v 
križišču pri cerkvi. 
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Župan je povedal, da je to pobudo obravnaval Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu že v letu 2011 in jo 
je zavrnil. V vednost bo posredovan tudi zapisnik seje na 
kateri je svet to zadevo obravnaval. Predlagal  je, da Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki naj bi bil 
imenovan v mesecu septembru, to problematiko ponovno 
obravnava. 
 
- Podala je vprašanje glede pritožbe, ki so jo posredovali 
občani stanujoči v ulici »Podgorica«, v zvezi z ureditvijo 
komunalnih zadev na tem območju in pa dopisom v zvezi s 
saniranjem padavinske vode, ki priteče iz »Podgorice«, 
katerega so poslali občani stanujoči na naslovu od Vransko 
17A do Vransko 17E. 
 
Župan je povedal, da je bilo  zadeva, ki se nanaša na pitno 
vodo in odvodnjavanje odpadnih voda, v reševanje 
posredovana na Javno komunalno podjetje Žalec, kjer 
pripravljajo odgovor. V zvezi s sanacijo ceste, ki vodi v 
naselje »Podgorica«, pa je bilo tistim ki so pridobili soglasja 
od občine za prekop ceste, v soglasju jasno zapisano, da je 
potrebno prekop ceste po zaključku del ustrezno sanirati, žal 
kljub večkratnim opozorilom, nekateri tega niso naredili.  
 
V zvezi z dopisom, ki so ga posredovali stanujoči na naslovu 
od Vransko 17A do Vransko 17E in se nanaša na 
problematiko padavinskih voda, je težava v tem, da so bili vsi 
kanali, ki so imeli funkcijo odvodnjavanja zasuti, meteorne 
vode so bile kanalizirane, kanalizacija zadošča za normalne 
padavine, v primeru intenzivnih padavin, žal to ni dovolj. 
Župan je predlagal, da se stanovalci odpovejo delu vrta, kjer 
bi  se naredila široka kineta, preko katere bi lahko višek 
meteorne vode odtekel. 
 
Ne dolgo nazaj je bil v tem delu zgrajen hodnik za pešce z 
višjim robnikom, ki odvečno vodo usmeri v trg, problem se 
zato pojavlja še samo pri »vili Šerko«. V zvezi z rešitvijo te 
težave, je bilo stanovalcem predlagano, da se zaščitijo s 
protipoplavnimi vrečami, ki jih lahko dobijo na občini. Nova 
zakonodaja nam narekuje, da se  meteorne vode ne smejo 
več kanalizirati, pri izdaji gradbenih dovoljenj pa je zapisana 
zahteva, da mora vsak lastnik poskrbeti za izgradnjo 
primernega zadrževalnika meteornih voda. Problem pa 
predstavlja tudi cesta, ki pelje na Gorico, ker lastniki zemljišč 
ne dovolijo izkopati odvodnih jarkov, kar bi pomenilo 
posledično manjši pretok vode v trg..V primeru zahteve 
stanovalcev Podgorice, za kritje stroškov delovanja črpalke, 
ki je v tem delu  potrebna za  priključitev objektov  na 
kanalizacijski sistem, je župan povedal, da je pod temi 
objekti predvidena gradnja sedmih stanovanjskih objektov,  
ko bodo le-ti  zgrajeni, se bodo lahko hišna črpališča za 
stanovanjske objekte v »Podgorici« ukinila. V občini je več 
stanovanjskih objektov, katere gravitacijsko ni mogoče 
priključiti na kanalizacijsko omrežje, zato se zadevo rešuje 
tako, da občina preko javnega razpisa sofinancira izgradnjo 
črpališč. 
 
f) Nataša Juhart 
 
- Vprašala ali je bil zapisnik zbora občanov za območje 
vaške skupnosti Brode-Selo (Vaški odbor Brode-Selo) 
posredovan koncesionarju za vzdrževanje cest? 
 
Župan je povedal, da je bil zapisnik koncesionarju 
posredovan. 
 
- Podala je vprašanje v zvezi s peticijo za sanacijo lesenega 
mostu v Brodeh? 
 
Župan je povedal, da most ni v tako slabem stanju, 
zamenjale so se tri mostnice,  predlagal pa je, da se sanacija 
uvrsti v proračun za letu 2020. 

- Podala je vprašanje glede vpisa otrok v vrtec in šolo, glede 
na to, da se bo zaradi številnih gradenj število prebivalcev 
oziroma mladih družin v občini najbrž povečalo. 
 
Župan je odgovoril, da je občinski svet v preteklosti sprejel 
sklep, da imajo pri vpisu prednost otroci staršev s stalnim 
prebivališčem v občini Vransko. V primeru, da bila potrebna 
širitev vrtca,  ima občina za izgradnjo še ene in pol igralnice, 
že pridobljeno gradbeno dovoljenje.  
 
g) Danilo Štante 
 
- Podal je vprašanje glede sanacije hodnika za pešce v trgu 
Vransko. 
 
Župan je povedal, da ja bil ogled za izvedbo del že narejen, 
potrebna bo obsežnejša sanacija, zato bo ta del hodnika za 
pešce verjetno zaprt dlje časa. 
  
- Vprašal je, če se bo struga Merinščice na relaciji od mostu 
(Vransko 45) do gostišča Slovan očistila. 
 
Župan je povedal, da je čiščenje struge stvar Direkcije RS za 
vode. Najbrž se bo v sklopu izgradnje mostu morala sanirati 
kompletna brežina, ker je videti, da se celoten hodnik za 
pešce poseda, hkrati pa bodo morali lastniki na drugi strani, 
sanirati kamniti zložbo. V kolikor se bodo iz Direkcije RS za 
vode strinjali se bo v času izvajanja omenjenih del izvedlo 
tudi čiščenje struge. 
 
K točki 3  
Odlok o kategorizaciji občinskih cest občine Vransko, 
ponovna obravnava in sprejem 
 
Župan je podal podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl 
razpravo v kateri sta sodelovala Danilo Štante in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o kategorizaciji občinskih cest 
občine Vransko:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 63 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest občine Vransko v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 4  
Zaključni račun Občine Vransko za leto 2018 
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o Zaključnem računu Občine Vransko 
za leto 2018:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 64 
Občinski svet Občine Vransko potrjuje Zaključni račun 
Proračuna Občine Vransko za leto 2018 v predloženi 
obliki in vsebini. 
 
K točki 5  
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 
2019 
 
Župan je predal besedo Mihaeli Zupančič, ki je podala 
podrobnejšo obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri sta 
sodelovala Sonja Cencelj in Jože Matko. 
Sledilo je glasovanje o Odloku o rebalansu proračuna 
Občine Vransko za leto 2019:  
9 glasov ZA, 1 glas PROTI 
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Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 65 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o 
rebalansu proračuna občine Vransko za leto 2019 v 
predlagani obliki in vsebini. Rebalans proračuna Občine 
Vransko za leto 2019 se objavi v Uradnih objavah občine 
Vransko. 
 
K točki 6  
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 
2018-2022 
 
Župan je podal obrazložitev nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko 
obdobje 2018-2022:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 66  
Občinski svet Občine Vransko sprejme Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Vransko za programsko obdobje 2018-2022 v 
predloženem besedilu. 
 
K točki 7  
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v 
Občini Vransko 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri 
sta sodelovala Rafael Novak in Sonja Cencelj.  
Sledilo je glasovanje o Pravilniku o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Vransko:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 67  
Občinski svet Občine Vransko  sprejme Pravilnik o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Vransko  v predloženem besedilu. 
 
K točki 8  
Imenovanje člana nadzornega sveta JKP  Žalec d.o.o. 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Brigiti Gosak, ki 
je zadevo podrobneje obrazložila.  
 
Po končani obrazložitvi predsednice je odprl razpravo v 
kateri ni nihče sodeloval.  
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa za imenovanje člana 
nadzornega sveta JKP  Žalec d.o.o.:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 68 
Občinski svet Občine Vransko za člana Nadzornega 
sveta Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o., za 
mandatno obdobje 2019-2023, imenuje Mihaela Centriha, 
Loke 39, 3304 Tabor. 
 
K točki 9  
Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018 
 
Župan je podal obrazložitev, nato je odprl razpravo v kateri ni 
nihče sodeloval.  

Sledilo je glasovanje o seznanitvi z Letnim poročilom JKP d. 
o. o. Žalec za l. 2018:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 69 
Občinski svet Občine Vransko se je seznani z Letnim 
poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2018. 
 
K točki 11  
Imenovanje krajevnih odborov 
 
Župan je predal besedo predsednici Komisije za mandatna 
vprašanja volitve, imenovanja in priznanja  Brigiti Gosak, ki je 
podala podrobnejšo obrazložitev, nato je odrl razpravo. 
Sledilo je glasovanje predlogu sklepa za imenovanje 
krajevnih odborov:  
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI 
 
Župan je ugotovil, da je bil sprejet: 
Sklep št. 70 
Občinski svet Občine Vransko sprejme sklep o 
imenovanju krajevnih odborov kot sledi 
- trški odbor Vransko v sestavi: predsednica Monika 
Marn in člani Lea Pavrič, Roman Lazar, Tilen Šmigoc, 
Danijel Granda; 
- vaški odbor Brode-Selo v sestavi: predsednik Tadej 
Drolc in člani Bogdan Vitanc, Silvo Reberšek, Tadeja 
Pečnik, Lucija Pikl; 
- vaški odbor Čeplje v sestavi: predsednik Boštjan 
Ocepek in člani Albina Košica, Srečko Orehovec, Alenka 
Kladnik, Marija Papež; 
- vaški odbor Limovce v sestavi: predsednik Silvester 
Ferme in člani Marjan Drobež, Damijan Drobež, Anton 
Ferme, Milan Ferme; 
- vaški odbor Ločica v sestavi: predsednik Andrej Semen 
in člani Branko Lebeničnik, Uroš Kobav, Jana Vadlan, 
Maja Gams; 
- vaški odbor Prekopa v sestavi: predsednik Štefan Jošt 
in člani Rudi Savinek, Mitja Ribarič, Martin Somi, Zvone 
Podpečan; 
- vaški odbor Stopnik v sestavi: predsednik Bojan 
Letonja in člani Janko Dolar, Branko Dolar, Vlado Brajer, 
Nikolaj Rožanski; 
- vaški odbor Tešova v sestavi: predsednica Polona 
Skok Lebeničnik in člani Jožef Blatnik, Boris Pikl, 
Martina Klančišar, Boštjan Janež; 
- vaški odbor Merinca-Vologa v sestavi: predsednik 
Aleksander Slapnik in člani Tomaž Slapnik, Slavko 
Podbregar, Ivica Grašinar, Marta Kos; 
- vaški odbor Prapreče v sestavi: predsednica Petra Arh 
in člani Andrej Pahole, Nada Zebec, Martina Zupan 
Kuserbanj, Ludvik Krajnc; 
- vaški odbor Zahomce v sestavi: predsednik Rado 
Jerman in člani Boštjan Šmid, Andrej Podbregar, Martin 
Kajbič, Milan Bistan; 
- vaški odbor Zaplanina v sestavi: predsednik Florjan 
Rojnik in člani Jože Kuder, Anton Učakar, Milan Brvar, 
Mirko Razboršek; 
- vaški odbor Zajasovnik v sestavi predsednik Anton 
Hrastovec in člani Miran Hrastovec, Maks Hrastovec, 
Matej Cigler, Ivo Kreča. 
 
K točki 12  
Razno 
 
Pod točko razno je  svetnik Rafael Novak podal vprašanja 
glede pobud, ki so bile podane na zborih krajanov, ki so 
potekali zaradi formiranja trškega in vaških odborov. 
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Župan je povedal, da so se pobude, ki jih je bilo možno, že  
realizirale,  z ostalimi pa bo potrebno počakati do priprave 
proračuna za naslednje obdobje.  
 
Seja je bila zaključena ob 22.00. 

 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 11. 6. 2019 

Zapisala:                                              Župan Občine Vransko 
Mateja Godler, l.r.                                    Franc Sušnik, l.r. 

 
 

 
3. Zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta 

 
Z A P I S N I K 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  
 

ki je po elektronski pošti potekala od srede, 26. 6. 2019, od 
10. ure dalje, do petka, 28. 6. 2019, do 10. ure.   

 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor – prva obravnava 

 
Rezultat glasovanja o potrditvi predlaganega dnevnega reda 
je bil naslednji: 
 
Član/-ica občinskega sveta Glasoval/-a 

(DA / NE) 
Glasoval/-a   

(ZA / PROTI) 

BREDA ČVAN DA ZA 

BRIGITA GOSAK DA ZA 

NATAŠA JUHART DA ZA 

MARJAN PEČOVNIK DA ZA 

KRISTINA BOGATAJ DA ZA 

DANILO ŠTANTE DA ZA 

RAFAEL NOVAK DA ZA 

ADRIJANA FERME DA ZA 

SONJA CENCELJ DA ZA 

PETER REBERŠEK DA ZA 

JOŽE MATKO DA ZA 

 
Predlagani dnevni red je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno 
sprejet. 
 
Sklep št. 71 
Občinski svet Občine Vransko sprejme naslednji dnevni 
red 1. dopisne seje: 
1. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v 
zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, 
Občine Vransko ter Občine Tabor – prva obravnava 
 
K 1. točki dnevnega reda:  
 
Člani občinskega sveta so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa: 
»Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti 
na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na 
območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor 

v prvi obravnavi in ga posreduje v 15-dnevno javno 
obravnavo na krajevno običajen način.« 
 
Rezultat glasovanja o predlogu sklepa je bil naslednji: 
 
Član/-ica občinskega sveta Glasoval/-a 

(DA / NE) 
Glasoval/-a   

(ZA / PROTI) 

BREDA ČVAN DA ZA 

BRIGITA GOSAK DA ZA 

NATAŠA JUHART DA ZA 

MARJAN PEČOVNIK DA ZA 

KRISTINA BOGATAJ DA ZA 

DANILO ŠTANTE DA ZA 

RAFAEL NOVAK DA ZA 

ADRIJANA FERME DA ZA 

SONJA CENCELJ DA ZA 

PETER REBERŠEK DA ZA 

JOŽE MATKO DA ZA 

 
Predlagani sklep je bil z enajstimi glasovi ZA soglasno 
sprejet. 
 
Sklep št. 72 
Občinski svet Občine Vransko sprejme Odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega 
dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko ter Občine Tabor v prvi obravnavi in ga 
posreduje v 15-dnevno javno obravnavo na krajevno 
običajen način. 
 
Dopisna seja je bila končana 28. 6. 2019, ob 10. uri. 

 
Številka: 0320/2019 
Vransko, 28. 6. 2019 

Zapisal:                                              Župan Občine Vransko 
Rudolf Pušnik, l.r.                                 Franc Sušnik, l.r. 

 
 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN 2019/2020 
 
 
Spoštovani učenci, učenke in starši! 
 
V ponedeljek, 2. septembra, se bo pričelo novo šolsko leto.  
Veselimo se srečanja z vami, še posebej pa pričakujemo vas, prvošolčki. Vsem želimo zdravo, 
uspešno in prijetno šolsko leto, ki je pred nami. Naj vas spremlja veselje do učenja, znanja in 
druženja. 
Za začetek šolskega leta smo vam pripravili nekaj informacij. 
 
 
Sprejem prvošolcev bo v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 9.00 v avli Športne 
dvorane Vransko. 
 
Pričetek pouka za vse druge učence bo v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 
8.20. S svojimi razredniki se dobite v matičnih učilnicah. Seznam razrednikov in 
matičnih učilnic je v prilogi. 
 
Jutranji prevozi avtobusa in šolskega kombija bodo potekali po voznem redu, 
ki je priložen temu obvestilu. Varstvo za učence bo organizirano od 6.50 dalje. 
 
Prvi dan poteka pouk po urniku. Urniki bodo od 30. 8. objavljeni na spletni 
strani šole. Učenci naj imajo s seboj šolske potrebščine in copate. Prvi dve uri 
bosta potekali z razrednikom, nato pa bo redni pouk. 
 
Prevozi kombijev in avtobusa domov bodo po objavljenem voznem redu. 

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

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

Želimo vam prijeten začetek šolskega leta. 

 
Pripravila:  
Polona Učakar, pom. ravn. 
 

Ravnateljica: 
Majda PIKL, univ. dipl. ped. 

 

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2019/2020 
 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Klavdija Kropec 2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Mojca Remic 3. b 
4. a Polona Vodičar 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. a (stara knjižnica) 
6. a Vanja Govek GUM 
6. b Tina Žličar 6. b (bivši 5. b) 
7. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
8. a Nina Dolar FIZ 
8. b Maja Laznik GEO 
9. a Mojca Zavasnik TJA 
9. b Marjeta Kapus BIO 
 
 
 
 
 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2018/2019 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

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

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

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

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

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

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

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

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 

 
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

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

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 3. SEPTEMBRA 2018. 

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

 
 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2019/2020 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

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

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

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

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

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

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

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

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 

 
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

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

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 2. SEPTEMBRA 2019. 

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

 
 

 
 
RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2019/2020 
 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Klavdija Kropec 2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Mojca Remic 3. b 
4. a Polona Vodičar 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. a (stara knjižnica) 
6. a Vanja Govek GUM 
6. b Tina Žličar 6. b (bivši 5. b) 
7. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
8. a Nina Dolar FIZ 
8. b Maja Laznik GEO 
9. a Mojca Zavasnik TJA 
9. b Marjeta Kapus BIO 
 
 
 
 
 

VOZNI RED AVTOBUSA 2019/2020 
 

Zjutraj 
 

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

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

 
Po pouku 

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

 
 MOGOČE SO SPREMEMBE VOZNEGA REDA. 

 VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 2018/2019 
 

POSTAJA ZJUTRAJ PO POUKU 
KOMBI 1 

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

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

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

LOČICA (avt. postaja) 7.05 - 
VRANSKO 7.10 - 

 

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

LIMOVCE (RS) 7.30 14.00 (RS) 

ZG. ZAPLANINA (RS) 7.35 14.00 (RS) 

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

 

ZAHOMCE - 15.20 
RAVNE 7.55 15.20 

JAKOV DOL 8.05 15.20 
VRANSKO 8.15 - 

KOMBI 2 
ROPASIJA 6.25 15.00 

ROPAS 6.30 15.00 
TEŠOVA 6.35 15.00 

JERONIM (Klance) 6.40 15.00 
VRANSKO 6.50 - 

 
VOLOGA 7.00 14.45 

PRAPREČE 7.05 14.45 
MERINCA 7.05 14.45 
VRANSKO 7.10 - 

  
LOČICA (desno) 7.12 - 

BISTRICA 7.15 - 
VRANSKO 7.25 - 

 

JEVŠE 7.35 14.15 
BLATE 7.40 14.15 

ČEPLJE (naselje) 7.45 14.15 
VRANSKO  - 

 

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

VRANSKO 8.05 - 

 
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA VELJA OD 3. SEPTEMBRA 2018. 

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

 
 

 
 
RAZPORED RAZREDNIKOV IN MATIČNIH UČILNIC 
 
Šolsko leto 2019/2020 
 
 
VRANSKO 
 
Razred Razrednik Matična učilnica 
1. a Nataša Pečovnik 1. a 
1. b Marjeta Terbovšek 1. b 
2. a Lejla Jahjefendić 2. a 
2. b Klavdija Kropec 2. b 
3. a Danica Kaluža 3. a 
3. b Mojca Remic 3. b 
4. a Polona Vodičar 4. a 
4. b Danijela Jeršič 4. b 
5. a Mateja Jeler 5. a (stara knjižnica) 
6. a Vanja Govek GUM 
6. b Tina Žličar 6. b (bivši 5. b) 
7. a Polona Miklavc Žebovec SLJ 
8. a Nina Dolar FIZ 
8. b Maja Laznik GEO 
9. a Mojca Zavasnik TJA 
9. b Marjeta Kapus BIO 
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JULIJSKI ŽIVŽAV V VRTCU VRANSKO
Čeprav so počitnice, se v Vrtcu Vransko marsikaj dogaja. 
Ob sončnih in vročih dneh se hladimo v senci dreves na 
našem igrišču, škropimo z vodo, drsamo po vodni drči, ig-
ramo z vodo, likovno ustvarjamo (izdelovali smo zmaje, 
leteče ribe, gnetli plastelin, slikali …), skrbimo za vrt (gra-
bili smo travo, zalivali vrt, sejali …), ustvarjamo z glasbo 
(igranje na instrumente, petje in ples). Ob deževnih dneh 
smo raziskovali igralnice, igrače, saj smo se oddelki med 
seboj družili in prehajali. Seveda smo poskrbeli tudi za 

lačne želodčke. Pripravljali smo različne solate, sladice in 
otroške koktajle. Na drevesa smo obesili viseče mreže, da 
je bil počitek v senci vedno na voljo. 

Poleti je čas, ko se lahko otroci različnih starosti med se-
boj družijo, igrajo in si pomagajo ter na ta način usvajajo 
socialne veščine in empatijo.

Vrtec Vransko

POHOD DO MLINA
V šol. letu 2018/19 je v projektu Turizem in vrtec sodelova-
lo 5 oddelkov z otroki, starimi od 3 do 6 let. Tema projek-
ta je bila Turistični spominek mojega kraja – po Vranskem 
diši. 

Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in ra-
ziskujejo. Prvič smo se družili otroci in strokovne delavke 
na svetovni dan turizma, se podali na Ločico, se zabavali 
ob različnih igrah. Skozi celo šolsko leto je vsak oddelek 
raziskoval naš kraj in okolico. Preko različnih dejavnosti 

smo raziskovali okolico in veliko sodelovali tudi z okoljem, 
različnimi društvi in podjetniki. V maju smo se odpravili na 
pohod do mlina, kjer smo si ogledali peko kruha v krušni 
peči, ki nam ga je prikazala ga. Lojzka. Hvala ge. Lojzki in 
g. Dragu Kosu za prijazen sprejem in prijetno druženje. 

Predvsem je dobro za otroke, da imajo stik z okoljem, da 
se povezujemo med sabo tako, da sodelujemo s krajem.

Otroci skupin od 3-6 let z vzgojiteljicami

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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ZAKLJUČNO SREČANJE KUHARJEV IN VRTNARJEV OSNOVNE ŠOLE VRANSKO   

ZAKLJUČNI IZLET ŠOLSKIH ČEBELARJEV V VERŽEJU
Člani čebelarskega krožka Osnovne šole Vransko-Tabor so 
se v soboto, 15. 6. 2019, z mentorjem čebelarskega krož-
ka Ludvikom Krajncem in čebelarjem Gabrielom Založni-
kom udeležili zaključnega izleta. Ogledali so si čebelarski 
muzej v Veržeju. Čebelnjak izvira iz konca 19. stoletja. Z 
ohranjeno opremo predstavlja izjemno in bogato kultur-
no dediščino. V njem so uredili zbirko starih čebelarskih 
pripomočkov. Sam čebelnjak je osmerokotne oblike, 
izdelan po paviljonskem načrtu, s strešno lino za zračenje 
in svetlobo. V tem čebelnjaku je bilo možno čebelariti s 84 
družinami. Teh panjev že desetletja ne uporabljamo več, 
marsikateri mlad čebelar pa jih sploh ne pozna. Čebel-
njak je še edini takšen postavljen v naravi. V muzeju so si 

učenci ogledali točila za med, ročne kadilnike, stiskalnice 
za vosek, čez 300 let star panj iz drevesnega dupla, panj, 
izdelan leta 1884, gobe za dimljenje čebel, model za 
izdelovanje satnic, koše za lovljenje čebel iz dreves, ko 
rojijo, razno literaturo o čebelarstvu, matičnice in veliko 
drugih zanimivih čebelarskih pripomočkov. Imeli so tudi 
degustacijo oz. pokušino več vrst medu, medenih peciv 
in drugih izdelkov. Poleg muzeja so si čebelarji ogleda-
li še Babičev mlin na Muri, ki je edini delujoč tak mlin na 
Muri, čeprav jih je bilo pred vojno več kot 64. Kosilo so si 
privoščili v Termah Banovci. 

Nataša Pečovnik

Zaključno srečanje smo začeli na vrtu. Ogledali smo si, kaj 
vse je v zadnjem mesecu zraslo, malo smo populili ple-
vel, zalili in visoke grede zastrli s slamo, da se zemlja čez 
počitnice ne bo preveč izsušila. V teh mesecih je namreč 
zelo sušno in vroče, z zastirko pa lahko to omilimo. Ker se 
nam je zasejalo ogromno ognjiča, so si ga učenci odnesli 
domov. Kdor bi ga želel imeti, vabljen na šolski vrt. 

Nadaljevali smo v gospodinjski učilnici. Iz posebnega tes-
ta smo spekli tanke vaflje in jih nato s pomočjo kozarčka 
oblikovali v kornete za sladoled. Ko so bili korneti pri-
pravljeni, smo zmiksali grški jogurt in zmrznjeno sadje. 
Učenci so razmišljali, kako v zelo kratkem času narediti 
sladoled. Rešitve niso našli, zato jim je pomagala gospa 
Maja. Prinesla je posodo s tekočim dušikom, ga vlila v 
maso in nastal je sladoled. Prava kadeča se čarovnija. Sle-
dilo je sladkanje. Sladoled je bil res dober.   

»Pridno si se kuhati učil in si kuhlo priboril. Da ti bo še bolje 
šlo, veliko mešaj z njo!« 

»Ustvarjal si, kuhal in krožnike pral, pravi si kuharski moj-
ster postal. Zdaj v lonček pokukaj, kaj dobrega skuhaj.« 

Tako je pisalo na darilcih, ki so si jih zaslužili redni obis-
kovalci krožka. Kuhalnice so na zaključku prejeli vsi člani 
krožka, lončke pa tisti najbolj redni. Učence vabimo, da 
se nam pridružijo tudi v prihodnjem letu, da si skupaj kaj 
dobrega skuhamo.

Nataša Pečovnik

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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NIKA LIPOVŠEK – PROSTOVOLJKA LETA 2018
Pod okriljem Mladinskega sveta Slovenije in častnim 
pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja je 11. 
junija na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev na-
tečaja Prostovoljec leta 2018. 

Predsednik države Borut Pahor je ob tej priložnosti pode-
lil priznanja in nagrade vsem prostovoljcem, društvom 
in organizacijam ter izrazil zahvalo in spoštovanje vsem, 
ki nesebično opravljajo dobra dela in s svojim zgledom 
prispevajo k boljši družbi.    

To častno priznanje si je prislužila tudi naša učenka Nika 
Lipovšek iz 7. b, ki je aktivna pri krožku prostovoljno 
delo. Je ena glavnih akterk. Z veseljem in entuziazmom 
sodeluje pri vseh aktivnostih, delo si poišče kar sama in ga 
tudi zavzeto ter vztrajno opravi. Redno obiskuje dom za 
starostnike Dom svetega Rafaela, kjer izvajamo različne 
dejavnosti, s katerimi razveseljujemo in krajšamo čas os-
krbovancem. 

Iskreno in ponosno čestitamo naši Niki in se ji zahvaljuje-
mo za njen trud. 

Mentorici Mirjana Kelavić in Tadeja Zupanc

LOV NA MEDVEDA
Mi gremo na medveda, 
velikega medveda, 
in nič se ne bojimo, 
zares prekrasen dan. (citat iz knjige) 

In smo šli: skozi travo, skozi gozd, čez mokro, spolzko blato 
in čez reko ... Otroci se v predšolskem obdobju učijo jezika ob 
poslušanju vsakdanjih pogovorov, ob glasnem branju odraslih, 
ob pravljicah, rimah, pripovedovanjih. Različna literarna dela 
spretno povezujemo z vsemi področji kurikula. Tokrat smo dali 
prednost gibanju in naravi. Otroci so imeli možnost doživeti lite-
rarno delo z vsemi čutili in vsebino si bodo tako tudi lažje zapom-
nili. 

Klavdija Konečnik

PARKIRIŠČE ZA VRTCEM – NEPOSLIKAN LIST PAPIRJA
Eden izmed ciljev  v kurikulu  za vrtce, ki za-
jema področje umetnosti, je spodbujanje 
splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organi-
zaciji in uporabi sredstev ter prostora. In na 
zelo vroč junijski dan smo se v oddelku 4-5 
let odpravili nadgradit svojo likovno ustvar-
jalnost  s slikanjem na prostem – v senci. 
Naš prostor pri ustvarjanju je bilo parkirišče 
za vrtcem, naš neposlikan list papirja pa je 
zamenjal asfalt. Čopiče smo umivali v vedrih 
in banji, naša kreativnost pa je presegla meje 
in smo jo zaključili s poslikavo telesa. 

Zabavno, ustvarjalno, drugače – uživali smo! 

Klavdija Konečnik

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor
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Športniki in športnice našega društva so bili aktivni vse poletje. Nanizali so kar nekaj 
uspehov. Najprej smo v mesecu juniju uspešno odigrali 24 ur odbojke na mivki. Igralo 
je 25 odbojkarjev in odbojkaric, ki so zdržali prav vse vremenske razmere in odigrali od 
petka zvečer do sobote zvečer najmanj 25 setov. Druženje in ohranjanje tradicije pri-
pomore k pomlajevanju društva, saj so mladi igralci ključni za nadaljevanje aktivnosti.

Meseca julija so v Umagu na mednarodnem turnirju 9. Umag open naše igralke v za-
sedbi Nina Grobelšek, Neja Lakovšek, Tanja Cencelj in Mojca Božič v konkurenci 16 ekip 
pometle z vso konkurenco in osvojile 1. mesto. Avgusta pa so naše odbojkarske mla-

BOGATA POLETNA SEZONA ŠRD LOČICA

ORATORIJ 2019 – IMAŠ MOČ
V tednu od 22. do 28. julija je na OŠ Vransko potekal že 
deseti oratorij v Župniji Vransko. Letošnji je nosil naslov 
IMAŠ MOČ.

Več o oratoriju letos je povedala Amadeja Juhart: "Osred-
nja oseba oratorija je bil Peter Klepec, kateremu je Bog 
podaril moč – duhovno in telesno. Bog vsakemu od nas 
da moč, če ga le prosimo zanjo. To je dokazalo 22 anima-
torjev, ki so bili ves teden odgovorni za kar 82 otrok. Izva-
jali smo različne delavnice – poslikava obraza, ustvarjanje, 
ples, šport in kuhanje. V torek so nas obiskale delavke iz 
Zdravstvenega Doma v Žalcu, v sredo pa sestre usmil-
jenke iz Šentjakoba ter gasilci PGD Vransko. V četrtek so 

otroci z animatorji obiskali dom svetega Rafaela, kjer so s 
starejšimi občani igrali družabne igre in jim s tem krajšali 
čas, v petek pa nas je obiskal tudi čarovnik Andrej, nad 
katerim so bili otroci popolnoma navdušeni. Naš oratorij 
je bil letos tudi dobrodelen. Vključili smo se v akcijo za 
Madagaskar, kamor smo darovali šolske potrebščine. 

Ves teden smo preživeli na osnovni šoli, kjer so nam vsa-
kodnevno hrano pripravljale šolske kuharice. Vsem, ki so 
kakor koli prispevali k uresničenju oratorija 2019, se naj-
lepše zahvaljujemo."                         

T. T. 

denke tekmovale na urad-
nem državnem tekmovanju 
odbojke na mivki v konkuren-
ci U16 in U18. Pri svojih rosnih 
štirinajstih letih so postale 
državne podprvakinje v ka-
tegoriji U16. Bile pa so tudi 
odlične tretje v kategoriji 
U18. Iskrene čestitke Zoji Ka-
lar in Rimi Pančur Posedel. 
Čestitke tudi Lari Jelen in Živi 
Šalej, ki sta zaradi velikega 
števila udeležencev naše 
regije žal morali  izpustiti za-
ključne tekme. Vsem skupaj 
velja velika pohvala, saj so 
ves junij in julij dvakrat dnev-
no trenirale na našem igrišču 
in tako dosegle zavidljive 
rezultate. Uspehi pa so za-
gotovo tudi dokaz vrhunske-
ga dela trenerjev Nine Gro-
belšek in Klemna Hrastovca. 

Iz življenja župnije / Iz življenja društev
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Avgusta pa je naše društvo organiziralo tudi tradicional-
ni, že deseti Mirkov memorial. Tekmovalo se je v mešanih 
dvojkah in kar štirinajst ekip se je potegovalo za bogate 
denarne nagrade. Sponzor tekmovanja je bila športna tr-
govina Dechatlon, ki je poskrbela, da so prav vsi igralci pre-
jeli športne torbe in plastenke za pijačo. Zmago sta slavila 
Rima Pančur Posedel in Nik Jerič, drugo mesto je pripadlo 

Zoji Kalar in Benjaminu Šenku, tretje mesto pa sta osvojila 
Eva Rajovec in Borut Markovič.

Člani našega društva so seveda sodelovali tudi na drugih 
turnirjih, lokalno in še kaj dlje. Prav vsi dosegajo dobre 
rezultate, saj so športno aktvini tako v poletni kot zimski 
sezoni.

Za ŠRD Ločica: Maja Jerman

Tudi letos smo se odločili za zeliščarsko delavnico na Menini planini pod mentorst-
vom gospe Kate Laštro. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, niti sledu ni bilo o kakšni 
vročini, kot je vladala v dolini. Prijazna pastirja na Lemovški planini sta nam poveda-
la, kje še ni bilo toliko popašeno in res smo naleteli na pravo bogastvo raznovrst-
nega rastlinja. Pravzaprav je bila skoraj vsaka bilka ali cvetka za nekaj koristna, tako 

NABIRANJE ZELIŠČ NA MENINI PLANINI

EVPOPSKA PEŠPOT E6 
Evropska pešpot E6 je mednarodna pešpot, ki poteka od 
Baltiškega pa vse do Jadranskega morja. V Slovenijo vsto-
pi v Radljah ob Dravi in se poslovi v Strunjanu. Pobudniki 
dela poti (Ciglarjeva pot), ki poteka po naši državi in je 
dolg 365 km, so bili gozdarji, še posebej gozdarski inženir 
Milan Ciglar. Otvoritvena slovesnost je potekala  24. maja 
1975 na Mašunu, pot pa prepoznamo po rdeče-rumenih 
markacijah.

Markacisti PD Vransko vzdržujejo E6 od Črete do Strmce 
nad Motnikom, ki se prehodi v petih urah. V tem delu ev-
ropske pešpoti so trije kontrolni žigi, in sicer pri Španovih 
na Čreti, na sv. Joštu in v gostilni "Flegar" v Motniku. 

Gozdarja Vlado Vrtačnik in Anton Cestnik ter Anton 
Skok so kmalu po odprtju poti na Čreti postavili manjšo 
trikotno pokrito stojalo za smerne table. Pred tremi leti 
je močan veter odnesel del strehe. Ker je bilo stojalo že 
močno poškodovano, je markacist PD Vransko Jožef 
Semprimožnik zadnjo nedeljo v juniju, ob pomoči Jožeta, 
Andreja in Tomaža, na istem mestu postavil novo, za kar 
se vsem skupaj zahvaljujemo. Naj nova pridobitev dobro 
služi vsem pohodnikom in obiskovalcem naših planinskih 
poti.

 Mateja Remic

da so bile košarice kar hitro 
polne. Vsako leto izvemo 
tudi kaj novega od gospe 
Kate, poleg skute z raznimi 
zelišči smo tokrat preizkusili 
"sončni čaj". Stekleno poso-
do smo napolnili z vodo in 
vanjo dodali nekaj zelišč, po-
tem pa to postavili na sonce. 
Medtem ko smo se "pasli" 
po planini, se je voda v poso-
di s pomočjo sončne toplote 
obogatila z esencami zelišč 
in dobili smo čudovit napi-
tek blagega okusa. Po obilni 
in nadvse zdravi malici smo 
jo polni novih znanj mahnili 
nazaj v dolino.

Za DUTŽO Vransko:
Polona Ferkov

Iz življenja društev
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Razpisane so štipendije za smeri strojništva, elektrotehnike in mehatronike.
Štipendistom nudijo:
• redno štipendijo,
• vsakoletno praktično delo,
• mentorstvo pri praktičnem delu, izdelavi raziskovalnih, diplomskih in magistrskih 

nalog,
• uporabo sodobne tehnične opreme,
• zaposlitev po končanem šolanju. 
Rok za prijavo je 10. september 2019.
Več informacij najdete na spletni strani https://www.eti.si/medijsko-sredisce/eti-kon-
cernske-novice/3119-razpis-kadrovskih-stipendij-za-solsko-leto-2019-2020.

Občinska uprava

DRUŽBI ETI, D. O. O., IN ETI PROPLAST, D. O. O., IZ IZLAK RAZPISUJETA 
KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje ob-
vešča, da je potrebno škodo, ki jo povzročijo zavarovane 
živalske vrste (glej Prilogo 1), v roku treh dni po tem, ko 
je bila opažena, prijaviti na Zavod za gozdove Slovenije, 
ki je pooblaščen za obravnavo na terenu, ogled škode in 
pripravo ustrezne dokumentacije (zapisnik in sporazum o 
škodnem dogodku). 

Priporočajo tudi, naj se škoda prijavi čim prej, lahko tudi 
po telefonu. Na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni 
enoti Celje je za obravnavo teh škod zadolžen Peter Ter-
glav (tel.: 041 657 571). 

Po ogledu škode, ki mora biti opravljen v treh dneh od 
prijave, se na podlagi materialnih dokazov določi povz-
ročitelja škode, višino nastale škode in nadaljnje ukrepe 
varovanja premoženja. Skupaj z oškodovancem skuša Za-
vod za gozdove preprečiti nadaljnje pojavljanje škod na 
način, da se določijo za to potrebni ukrepi. 

Zavod za gozdove vso dokumentacijo v najkrajšem mož-
nem času posreduje na Agencijo RS za okolje (ARSO) v 
nadaljnjo obravnavo in izplačilo odškodnine.

Občinska uprava

NAVODILA ZA UKREPANJE OB POJAVIH ŠKOD, KI JIH POVZROČAJO ZAVAROVANE 
ŽIVALSKE VRSTE

Ne spreglejte

V prostorih Berg-
manove vile v Žalcu 
je v začetku meseca 
julija odprl poslans-
ko pisarno posla-
nec Državnega zbora 
Republike Slovenije 
Nik Prebil. Poslanska 
pisarna bo vsak drugi 
ponedeljek v mesecu 
odprta tudi na Vran-
skem.

Nik Prebil je nado-
mestni poslanec po-
stal potem, ko je 
konec februarja zaradi 

t. i. afere sendvič odstopil poslanec in njegov strankarski 
kolega v LMŠ Darij Krajčič. 

Rodil se je leta 1991 v Ljubljani. Doma je iz Škofljice, na 
volitvah v Državni zbor pa je na listi LMŠ kandidiral v 
volilnem okraju Žalec II, ki obsega območje občin Vran-
sko, Braslovče, Tabor, Prebold in del občine Žalec. Več o 

njegovem življenjepisu lahko preberete na spletni pove-
zavi  https://www.strankalms.si/vsebina/nik-prebil/.

Poslanska pisarna bo na voljo državljanom, zainteresi-
ranim posameznikom, predstavnikom podjetij in civilne 
družbe ter krajanom občin Prebold, Braslovče, Vransko, 
Tabor in Žalec. Na Vranskem bo odprta vsak drugi pone-
deljek v mesecu (z izjemo meseca avgusta) od 15.00 do 
16.30, in sicer v prostorih Občine Vransko oz. v pisarni 
Krajevnega urada Vransko, Vransko 59. Dodatni termini 
srečanj z občani so mogoči po individualnem dogovoru 
(nik.prebil@dz-rs.si).

Verjamemo, da se bo novopečeni poslanec, čeprav ni 
domačin, aktivno vključil v reševanje težav, ki pesti-
jo volilni okraj, pri čemer imamo na Vranskem v mislih 
predvsem zagotovitev poplavne varnosti trga Vransko 
z izgradnjo zadrževalnika na Merinščici, izgradnjo križišč 
z zavijalnimi pasovi v Brodeh in Prekopi, izgradnjo pre-
hoda za pešce v Brodeh, izgradnjo hodnika za pešce od 
krožišča v Čepljah preko avtocestnega nadvoza do Bro-
dov ter predelavo nevarnih odpadkov tako rekoč sredi 
trga Vransko.

Občinska uprava

ODSLEJ TUDI POSLANSKA PISARNA POSLANCA NIKA PREBILA
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20. OBLETNICA 

SVAMZ
V SKLOPU PRIREDITVE POTEKA TUDI 
TEKMOVANJE ZA REKORD V NAJVEČJEM 
ŠTEVILU FIČKOV NA ENEM MESTU!

NE ZAMUDITE TUDI NAJVEČJEGA BOLŠJAKA 
V LETOŠNJEM LETU V SLOVENIJI!

SOBOTA, 21. SEPTEMBER 2019

NAJVEČJE SREČANJE STARODOBNIH VOZIL 
V SLOVENIJI

 VOZNIKI STARODOBNIH VOZIL PREJMEJO BREZPLAČNO MALICO IN VREČKO Z DARILI! KOTIZACIJE 
IN VSTOPNINE NI! PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU! VEČ INFO NA SVAMZ@INFO.COM ALI 041 989 191.
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NOVELA ZAKONA O OSEBNEM IMENU MED DRUGIM ODPRAVLJA OMEJITEV ŠTEVILA 
IMEN IN PRIIMKOV

Osebna imena poznamo že dolga tisočletja, pa vendar 
še vedno ostaja skrivnost, kdaj, kako in na kateri stopnji 
razvoja so le-ta nastala. Latinski pregovor ‘Nomen est 
omen’ ali po naše ‘Ime je znamenje’ pove, da smo že 
od nekdaj na imena pozorni in da ta zaznamujejo naša 
življenja. 

Pravila o imenu in priimku vsakega državljana Slovenije 
so zapisana v Zakonu o osebnem imenu, ki določa, da 
je osebno ime pravica državljana in služi za razločevanje 
ter identifikacijo fizičnih oseb. Osebno ime je sestavljeno 
iz imena in priimka, ki državljanu zagotavlja identiteto, 
varstvo njegove osebnosti in dostojanstva. 

Osebno ime  je  posamezniku določeno ob rojstvu in se 
lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih 
razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza 
ali razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje 
očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje  državljana 
oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri 
spremembi osebnega imena mladoletni osebi. 

Na osebna imena bo v prihodnje zagotovo vplivala novela 
Zakona o osebnem imenu, ki  med drugim odpravlja 
omejitev pri izbiri imena in priimka za pravni promet na 
dve besedi ter posamezniku daje možnost okrajšave ter 
uporabo črk v imenu in priimku. Navedene novosti se 
bodo začele uporabljati v roku enega leta po uveljavitvi 
zakona, to je 13. 7. 2020. 

Povedano drugače, po novem bo lahko ime ali priimek 
sestavljala tudi samostojna črka, vendar zgolj na način, da 
bo dodana imenu ali priimku, ki je sestavljeno iz besede 
ali besed oziroma nedeljivih celot. Državljan bo lahko za 
pravni promet izbral okrajšavo imena in priimka, vendar 
tudi v tem primeru imena ali priimka ne more samostojno 
sestavljati le okrajšava (kombinacija z besedo ali 
besedami). 

Spremembe, ki so se že začele uporabljati, prinašajo 
daljši rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali 
razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze s sedanjih 
šestih mesecev na eno leto. Novela zakona razširja 
zadržke za spremembo osebnega imena tako, da se kot 
zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler 
traja preizkusna doba. 

Kot že zapisano, se lahko celotno osebno ime ali samo 
priimek ali samo ime spremeni na prošnjo državljana. 
Vloga za  spremembo osebnega imena se  vloži na 
kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki 
Sloveniji. 

Novela zakona prošnjo za spremembo osebnega imena 
veže na popolno poslovno sposobnost in ne več na 
polnoletnost posameznika. Glede na to, da v nekaterih 
primerih (s sklenitvijo zakonske zveze ali starševstvom 
na podlagi sodbe sodišča) posameznik pridobi popolno 
poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo 

takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje 
prošenj za spremembo osebnega imena, po drugi strani 
pa je to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki 
poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili. 

Prošnji je treba priložiti potrdilo o nekaznovanosti (izda 
ga Ministrstvo za pravosodje) in  potrdilo, da oseba ni v 
kazenskem postopku (izda ga okrajno sodišče). Če prošnji 
niso predložena navedena potrdila, jih pridobi upravna 
enota sama po uradni dolžnosti. V primeru, da naš 
državljan prebiva v tujini, mora v postopku spremembe 
osebnega imena predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju 
tujega pristojnega organa. 

Prošnjo za spremembo osebnega imena mladoletne 
osebe (imena in/ali priimka) lahko vložijo starši ali skrbnik 
oziroma skrbnica, če je mladoletna oseba postavljena 
pod skrbništvo (s tem mora soglašati tudi pristojni center 
za socialno delo). Če je otrok že dopolnil devet let, 
mora tudi sam podati izjavo, da se strinja s spremembo 
osebnega imena. Za spremembo otrokovega osebnega 
imena mora biti dano soglasje obeh staršev. Če ta živita 
ločeno, vlogo vloži tisti od staršev, pri katerem otrok 
živi oziroma ki mu je zaupan v varstvo in vzgojo, če s 
tem soglaša drugi od staršev. Če se starša ne moreta 
sporazumeti glede spremembe osebnega imena otroku, 
potem jima sporazumno odločitev pomaga doseči center. 
Novi zakon jasno določa, da soglasja drugega od staršev 
ni potrebno, in sicer v primerih, ko eden od staršev ni več 
živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti 
ali če mu je odvzeta starševska skrb. 

Sprememba osebnega imena velja za popolno poslovno 
sposobne osebe od dneva vročitve odločbe, za mladoletne 
osebe pa od dokončnosti odločbe o spremembi osebnega 
imena. Taksa za spremembo osebnega imena na podlagi 
odločbe znaša v skupnem znesku 54,90 evra. Ob vsaki 
nadaljnji spremembi osebnega imena, izdani na zahtevo 
posameznika, je treba plačati dvakratno vrednost takse 
(skupaj 109,30 evra). 

Naj spomnimo, da  je ob spremembi osebnega imena 
treba zamenjati tudi osebne dokumente, in sicer osebno 
izkaznico in potni list najkasneje v 30 dneh, orožne listine 
v 8 dneh, prometno dovoljenje v 15 dneh, vozniško 
dovoljenje v 30 dneh po nastali spremembi podatkov.  

Za dodatne informacije smo vam na voljo na Krajevnem 
uradu Vransko na telefonski številki 03 703 28 20, ki je 
odprt vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00 
ure. Lahko pa nas pokličete tudi na sedež Upravne enote 
Žalec na številko 03 713 51 20 ali nam pišete na e-naslov 
ue.zalec@gov.si.  

Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Ne spreglejte



32

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo iz-
vedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi pre-
jemnikom na območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpis-
nega roka, in sicer: 
• rok do 21. 10. 2019, 
• rok do 25. 11. 2019. 

 Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) 
se lahko na razpis prijavijo: 
• pravne osebe, katerih (so)ustanovitelj je država, obči-

na ali samoupravna narodna skupnost (raziskovalne 
in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in 
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, usta-
nove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokal-
ne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske 
skupine, drugo); 

•  nevladne organizacije (združenja, fundacije, gospo-
darske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, 
društva, drugo); 

• pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazu-
jejo neprofitni status in namen delovanja (lokalne in 
regionalne razvojne agencije, lokalne turistične orga-
nizacije, organizacije za usposabljanje, drugo); 

• javne ustanove za gospodarski razvoj; 
• javna podjetja z lastništvom države, občine ali 

samoupravne narodne skupnosti; 

•  samoupravne narodne skupnosti (italijanska narod-
na skupnost, madžarska narodna skupnost). 

Po podprogramu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospo-
darstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti 
registrirani pred 1. 7. 2018): 
• kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu 

o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gos-
podarstev, organizirana kot pravna oseba, fizična os-
eba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejav-
nost, kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na 
trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lah-
ko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani 
pred 1. 7. 2018): 
• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih 

družbah, registrirani kot pravna oseba, fizična oseba, 
ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 

• subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, re-
gistrirani kot zadruga, zadružna zveza. 

Vlagatelji na sklopu PF3.2 ne smejo opravljati dejavnosti 
oz. izvajati projekta s področja kmetijstva oz. gozdarstva. 
Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/podjet-
nistvo/ugodna-posojila-pred-financiranje in http://www.
regionalnisklad.si/kmetijstvo/pred-financiranje-kg. Pova-
bilo k oddaji vloge je priloženo.

JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI 
SREDSTVI – PF 2019 
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Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nova javna razpisa, in sicer:
- Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in 
- Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicijskih pro-
jektov v kmetijstvu in gozdarstvu na območju Republike 
Slovenije. 
Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpis-
nega roka, in sicer: 
• rok do 23. 9. 2019, 
• rok do 28. 10. 2019, 
• rok do 9. 12. 2019. 
 
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot 
so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evi-
denco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: 

• pravna oseba,
• fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobit-

no dejavnost,
• kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu 

samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, 
mala ali srednje velika podjetja. 

Več informacij na http://www.regionalnisklad.si/kmetijst-
vo/kmetijstvoprimarnapridelava, http://www.regional-
nisklad.si/kmetijstvo/kmetijstvopredelavatrzne in http://
www.regionalnisklad.si/kmetijstvo/gozdarstvo. 

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA ZA KMETIJSKE IN GOZDARSKE PROJEKTE 

SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD OBJAVIL NOVA JAVNA RAZPISA 
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SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD OBJAVIL NOVA JAVNA RAZPISA 

Družina je naše največje bogastvo
in naši otroci so samo enkrat majhni.

Te trenutke je vredno ohraniti 
v lepem spominu.

............. ....... .... 
.. .. ... ...... ........ ..... 

...mp... . i......imi f.........mi .. 
80 . ..i mi.i f... ...um.

P. ....i i.....m. .u.i f... ...i...

Rezervacije fotografiranja krsta
na studiodfg@e-plus.si oz. 041-959-220.

           Posebni trenutki si zaslužijo lepe spomine

     FOTOGRAFIRANJE KRSTA

*NOVO PRI DFG  - Sedaj se lahko izognete zamudnemu plačilu z gotovino. 
Preprosteje, udobno in varno lahko nakup v studiu plačate s plačilno-kreditno kartico.

Obveščamo vas, da je zaradi posledic neurja do nadaljnjega zaprta javna pot št. 
992601 Brode–Tešova na odseku Selo 1-Tešova. 

Prosimo za razumevanje.
Občinska uprava

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI ODSEKA 
JAVNE POTI BRODE–TEŠOVA

Obveščamo vas, da je zaradi dotrajanosti do nadaljnjega zaprt most na javni poti št. 992721 
Ločica–Juteršek.

Prosimo za razumevanje.

Občinska uprava

ZAPRT MOST NA JAVNI POTI LOČICA–JUTERŠEK

Prebivalce naselja Vransko obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji 11. junija 2019 na podlagi 
predloga Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja imenoval Trški odbor Vransko v nasled-
nji sestavi: predsednica Monika Marn in člani Tilen Šmigoc, Lea Pavrič, Roman Lazar ter Danijel Granda. 

Krajani se lahko na nas obrnete z vprašanji in pobudami, ki jih bomo obravnavali ter predali v razpravo Občinskemu 
svetu. Obrnete se lahko na katerega koli izmed članov odbora, nam pišete na elektronski naslov monika.marn@
gmail.com ali pokličete na telefonsko številko 031 729 953.  

Monika Marn

TRŠKI ODBOR VRANSKO
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Z namenom pritegniti čim večjo pozornost javnosti se 
je Društvo gluhih in naglušnih Celje odločilo, da bo med-
narodni dan gluhih to leto nadgradilo v mednarodni 
teden gluhih, ki se bo odvijal od 16. do 21. septembra. 

V tem času se bodo 
v Celju odvijale raz-
lične aktivnosti, s kater-
imi bodo ljudem pred-
stavili gluhoto, slovenski 
znakovni jezik in težave, 
s katerimi se soočajo os-
ebe z okvaro sluha. 

Več o dogodkih, ki 
bodo potekali v sklopu 
mednarodnega tedna 
gluhih, lahko preberete 

v priloženih priponkah, vabimo pa vas tudi k ogledu 
spletne strani društva www.dgn-celje.si, kjer so objavl-
jene aktualne informacije o mednarodnem dnevu gluhih 
in promocijski film.

Občinska uprava

V CELJU OD 16. DO 21. SEPTEMBRA 
MEDNARODNI TEDEN GLUHIH

ŽELIMVeliki koncert

Kvatropirci & Klapa Kampanel

ŠPORTNA DVORANA VRANSKO
petek, 18. oktober 2019, 20.00

Vstopnice: mojekarte.si, eventim. si, ZKTŠ Vransko

ABONMA
2019/2020

OTROŠKI ABONMA
GUSARSKI ZAKLAD
KD Bohinjska Bela, Otroška gledališka skupina
12. oktober 2019

LA FONTAINOVE BASNI 
KUD Cona 8
9. november 2019

SEDEM KUR IN LISICA
GD Radeče, Odrasla skupina Kure 
7. december 2019

MUŠNICA IŠČE PIKE
KD Podkum, Osnovnošolska dramska skupina Prifrigančki
11. januar 2020

ZLATI KAMENČKI
Društvo DramŠpil 
15. februar 2020

KAKO JE HOTEL MEDVEDEK OD BLIZU ZVEZDE VIDETI 
Lutkovni oder KUD Pirniče
14. marec 2020

GLEDALIŠKI ABONMA
MOŽA JE ZATAJILA
Gledališka družina KUD Svoboda Prebold
19. oktober 2019

MAČEK V ŽAKLJU
Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina
16. november 2019

DRUŽINSKE ŠTORJE OD ZMAGOTA IN VITORJE
KD Gledališka skupina Dekani
7. december 2019

PODLAGA ZAKONSKE SREČE
KUD Drava Maribor
18. januar 2020

ŽIVLJENJE JE VRTILJAK 
Odrasla gledališka skupina 
KUD Jože Stupnik Svečina
15. februar 2020

8 ČRK, PRVA JE L  
Gledališka skupina KUD Šempeter
14. marec 2020

Predstave bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko. 
VPIS ABONMAJEV bo od ponedeljka do petka, od 23. 9. do 4. 10. 2019, od 11.00 do 15.00 

v TIC Vransko v Schwentnerjevi hiši, Vransko 25. 
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11, 031 210 298 ali 041 919 829.

Več v abonmajski brošuri, ki jo boste prejeli septembra po pošti. 
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

7. in 14. 9. 2019
9.00-11.00

MALE KOBILICE
LIKOVNO USTVARJANJE Z OTROKI

Dom krajanov Tabor, 
društveni prostor

KD Ivan Cankar,
Likovna sekcija Mavrica

(068 146 126)

13. 9. 2019
18.00 PODOKNICA NEDELJSKEGA Lovska koča Tabor

Pevsko društvo Tabor, 
Lovska družina Tabor in Hiša Lisjak

(041 657 580)

14. 9. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME Kapla 16, dvorišče

Steyr klub
Savinjske doline

(041 620 270)

14. 9. 2019
11.00-14.00

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

(03 563 47 30)

15. 9. 2019
15.00 HUBERTOVA MAŠA

Kapelica sv. Huberta,
Miklavž pri Taboru,

cerkev sv. Jurija, Tabor
(v primeru dežja)

Lovska družina Tabor
(041 335 271)

24. 9. 2019
18.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna knjižnica Žalec,
Občinska knjižnica Tabor

(03 712 12 52)

Napovednik dogodkov -  SEPTEMBER 2019

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 8. 2019
20.30

Vranski poletni večeri – (p)oživimo trg
BERLEJBEJ - večer žalostnih pesmi, ki

govorijo o tem, kako lepo je življenje ...
Kulturni dom Vransko

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

31. 8. 2019
11.00 TRADICIONALNI PIKNIK UPOKOJENCEV Gasilski dom  Vransko Društvo upokojencev Vransko

(031 494 833)

3. 9. 2019
10.00 BRALNA URA S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

6. 9. 2019 
17.00

Dogodek za mamice in njihove malčke
DAN ZA NAJU Kozmetični salon Katja Marn Kozmetični salon 

Katja Marn

7. 9. 2019
20.00

Vranski poletni večeri – oživimo kulturno dediščino
ŽARKO IGNJATOVIĆ, kitara

MOJCA VEDERNJAK, mezzosopran

cerkev sv. Mohorja in Fortunata v 
Stopniku

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

9. 9. 2019
11.30

14. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL 
OD CELJA DO ŽALCA Športna dvorana Vransko

Občina Vransko
MKD Od Celja do Žalca

OŠ Vransko-Tabor

17. 9. 2019
10.00 BRALNA URA S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

17. 9. 2019
18.00 PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

21. 9. 2019 
8.30-16.00   20. OBLETNICA SVAMZ AMZS CVV SVAMZ

(041 989 191)

21. 9. 2019
9.00       

9. rekreacijski tek
TEK ZA SMEH – VRANSKO TEČE

zbirno mesto 
pri nogometnem igrišču 

ZKTŠ Vransko
(03 703 12 10,
041 283 749)

22. 9. 2019
12.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV Športna dvorana Vransko

Občina Vransko
Župnija Vransko

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

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO
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