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Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, 
Občinska knjižnica Vransko, PD Vransko, PGD Ločica pri 
Vranskem, NK Vransko, KK Vrani Vransko, ŠD Papagaji 
Vransko, Župnija Vransko, AMZS CVV Vransko, Glasbena 
šola "Risto Savin" Žalec, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčar, 
Nataša Juhart, Rafko Novak

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 20. 12. 2019.

Prispevke zbiramo do 10. 12. 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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Ko se soočimo s srčnim zastojem, hujšo krvavitvijo ali z 
zamašitvijo dihalnih poti, je pomoč bližnjih najpomemb-
nejša. Pravočasna pomoč lahko odloča med življenjem in 
smrtjo. 

Spoštovane občanke in občani!

Minilo je leto in pol od vzpostavitve sistema prvih posre-
dovalcev v naši občini. Poleg 24 usposobljenih prvih posre-
dovalcev, ki so bili ves ta čas na voljo v primeru potrebe, 
smo v ta namen na širšem območju naše občine namestili 
tudi devet avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). Že 
doslej uspešno posredovanje in delovanje sistema prvih 
posredovalcev lahko še izboljšamo s tem, da v sistem 
prvih posredovalcev vključimo še več občank in občanov.

Tisti, ki se boste odločili sodelovati, boste najprej opravili 
brezplačni tečaj. Na tem tečaju, ki bo predvidoma v mese-

cu decembru ali januarju 2020, se boste naučili, kako izva-
jati temeljne postopke oživljanja, kako uporabiti  defibri-
lator, kako zaustaviti hujšo krvavitev, kako pomagati ob  
zapori dihalne poti in še kaj več, kar vam bo prišlo prav 
v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja 
vaših bližnjih, prijateljev, sosedov. Po opravljenem tečaju 
boste vključeni v sistem alarmiranja prvih posredovalcev.

Za prijavo na tečaj in delovanje v sistemu prvih posredo-
valcev je pogoj le ta, da ste polnoletni. Ostalih pogojev 
ni.  Zato vas vse, ne glede na predznanje in poklic, lepo 
vabim k sodelovanju. Prijavite se lahko do 10. decembra 
2019  po elektronski pošti obcina.vransko@vransko.si ali 
na telefon 03 703 28 12.

Župan Občine Vransko
Franc Sušnik

RAZŠIRIMO MREŽO PRVIH POSREDOVALCEV

Na oktobrski seji odbora za infrastrukturo sem na začetku 
svoje razprave opozoril na zmanjšanje sredstev na Direk-
ciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Največje zmanj-
šanje je na področju vzdrževanja in gradnje državnih cest, 
kjer se sredstva s 172 milijonov manjšajo na 103 milijone 
evrov, za leto 2021 pa bo na voljo 105 milijonov evrov. 
»Sprejemamo največji proračun, denarja za ceste pa je 
vsako leto manj. Zakaj se temu segmentu ne namenja več 
sredstev, me zanima. V Savinjski dolini imamo tri državne 
ceste v izredno katastrofalnem stanju. Cesto Vransko-Šen-
trupert, Šentrupert-Zgornja Savinjska dolina in Polzela-Ve-
lenje. Gradimo pa najdražjo hitro cesto do Velenja. Tam ni 
problem 300 milijonov, tukaj pa je problem za vsak evro. 
Čakamo že vrsto let na obnovo teh cest, ki jih naši prebivalci 
uporabljajo.«

Opozoril sem še, da se umika tudi obnova katastrofalno 
slabe ceste R2-447, odsek 290 Ločica-Šentrupert oziroma 
Vransko-Šentrupert. »Prosim za časovnico, kdaj bo ta cesta 
vendarle obnovljena. Za letošnje leto je bilo obljubljeno, da 
bodo obnovljeni trije odseki v skupni dolžini 4,5 kilometra, 
pa iz tega do sedaj ni bilo narejenega praktično nič. V načrtu 
razvojnih programov sem našel tudi dva mostova v Brodeh, 
ki sta na državni cesti R2-447 Vransko-Šentrupert. Naj opo-
zorim, da sta v izredno slabem stanju, nujno potrebna ob-
nove, in to še pred deli v trojanskih predorih, ki so obljublje-
na v prihodnjih letih. Vsaka možnost obvoza je praktično 
nemogoča, če se eden od teh dveh mostov podre.«

Ministra za okolje sem vprašal tudi glede suhega za-
drževalnika na Merinščici. »Nikjer nisem zasledil suhega za-
drževalnika na Merinščici. Lansko leto so bila za to sredstva 
v proračunu. Tudi za letošnje leto, pa do realizacije zopet 
ni prišlo. Z deli bi pa morali začeti septembra 2019, se pravi 
prejšnji mesec. Zakaj prihaja do zamude in zakaj ni sredstev 
za suhi zadrževalnik na Merinščici? Suhi zadrževalnik pred-

stavlja poplavno varnost za več kot polovico Savinjske do-
line.«

Opozoril sem tudi na to, da v načrtu razvojnih progra-
mov ni moč zaslediti niti ureditev križišča Pondor-Prekopa 
med občino Vransko in Tabor, izgradnjo površin za pešce 
v območju avtobusnega postajališča Tabor ter izgradnjo 
avtobusnih postaj v naselju Kaplja. Zanimala me je tudi re-
konstrukcija ceste Polzela-Velenje oziroma Andraž-Velen-
je v celoti. »Tudi tega projekta ne najdem v načrtu razvojnih 
programov. V letošnjem letu se je obnovilo nekaj več kot ki-
lometer te ceste, ostalo pa je še okoli 5 kilometrov ceste za 
rekonstrukcijo. Kdaj lahko računamo na to obnovo?«

Izpostavil sem še podpisani protokol z Ministrstvom za in-
frastrukturo o ureditvi medsebojnih razmerij pri reševan-
ju cestne problematike občine Braslovče, katere roki 
so prav tako potekli, ter sporno financiranje krožnega 
križišča v Dolenji vasi, kjer je občina Prebold na prigovar-
janje direkcije že vložila v projekt vsa svoja finančna sred-
stva. »Sedaj, ko bi naj svoje naredila še država, pa vidimo, 
da v vloženih načrtih ni nobenega denarja za ta projekt. 
Od države bi pričakoval vsaj malo korektnosti in pred 
novimi obljubami zaključek nekih starih projektov. Kdaj 
lahko torej pričakujemo ureditev križišča v Dolenji vasi?«

Kaj so odgovorili?

Spodaj objavljam odgovore prisotnih na seji, ki so se od-
zvali na moja vprašanja.

Vodja na Sektorju za investicije v ceste Tomaž Willenpart 
je povedal: Glede dveh križišč za Tabor – prvo križišče je 
v fazi pridobivanja zemljišč, iz ljubljanske smeri gledano, 
ker imamo dva, tako da želimo v naslednjem letu oziroma 
v letošnjem letu vso zemljo dobiti, potem pa, upam, da 
bomo v 2021 lahko šli v gradnjo. Leta 2020 žal ne bo šlo.

IMAMO NAJVEČJI PRORAČUN V ZGODOVINI, A SAVINJSKO DOLINO POZABLJATE
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Polzela – Velenje: Upam, da tukaj ne bom preveč zamo-
ril. Lahko vam berem vse, skratka celoten odsek se pro-
jektira. Nekaj smo si razdelili s kolegi, oni imajo v planu 
preplastitve. V enem odseku imamo probleme z zemljišči 
oziroma s katastri oziroma njihovo natančnostjo, tako 
da smo morali postopke pridobivanja zemljišč ustaviti, 
ker moramo najprej urediti zadeve z GURS-om. Verjetno 
gre za eno slabših cest v Sloveniji, za obnovo pa je bila 
predvidena v drugem letu in v letu 2021. Verjetno se bo 
vse skupaj zamaknilo za eno leto, vendar računamo, da 
bomo v letu 2021, se pravi zdaj 2022, lahko izvedli, kar 
je bilo mišljeno za leto 2021. Vemo pa, da je tam največji 
problem kamnolom. Ko smo delali meritve, je bilo jasno, 
da je v smeri kamnoloma cesta bistveno v boljšem stanju 
kot v smeri iz kamnoloma. Pa ni treba odgovarjati, zakaj.

Oba mostova na regionalki, stari magistralki čez Bolsko, 
imata oceno 2. Oba sta v planu v letu 2021 za rekonstrukci-
jo oziroma gradnjo, smo pa v dogovoru z DARS-om, da se 
ta zadeva uredi prej, preden bi DARS začel te postopke, 
saj drugače ne bo šlo. 

Oba dogovora Braslovče pa Šmartno ob Paki – jaz mislim 
pa, da se oba izvajata, res da je nekoliko dinamika zamak-
njena, vendar v Šmartnem ob Paki delamo celo več, kot 
je predmet dogovora. Trenutno se projektira Rečica in 
odsek v smeri občinske meje s Polzelo. Na Polzeli se pro-
jektira en odsek, v dolžini 700 metrov, skozi Polzelo. Skozi 
Rečico se projektira, projekti so gotovi. Velenje–Dobrteša 
vas je razdeljen na 7 odsekov, lahko vam pa posreduje-
mo podatke, ker sta dva projekta: eden je starejši (Kav-
če–Ložnica), drugi pa je potem novejši, ki pokriva pre-
ostanek te ceste. Kar se ceste v Savinjsko dolino tiče, Male 
Braslovče so v razpisu druga etapa. Odpiranje ponudb je 
bilo v septembru. Ostalo žal ni predmet investicij v tej 
fazi, verjetno pa ne grejo v Nazarje in Mozirje, bodo samo 
v tem delu. Še eno križišče je, ki pa je v povezavi s tretjo 

razvojno osjo, torej se bo rešitev prilagajala tretji razvoj-
ni osi. Vendar dokler ta del ne bo dorečen, težko mi kar 
koli naredimo. To je tudi povezava te ceste med Polzelo 
in Šmartnim. V Šmartnem je bilo ogromno narejenega v 
zadnjih dveh letih.

Ljiljana Herga, vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo 
cest in prometno varnost, je povedala:

Glede preplastitev Ločica-Šentrupert se na direkciji za-
vedamo, da je to zelo slabo vozišče in nujno potrebno 
obnove. A letos smo 9 milijonov evrov morali porabiti za 
prevoznost cest in seveda so tudi določene zastale za-
deve. Jaz upam, da v prihodnjem letu na nek način uspe-
mo najti sredstva oziroma da dobimo mogoče še iz Minis-
trstva za finance dodatna sredstva na račun elementarja, 
da bomo lahko te razpise peljali naprej. Andraž-Velenje 
je ravno tako, kot je kolega Tomaž povedal, pripravljena 
razpisna dokumentacija za en del ceste za preplastitev. 
Potem pa, kar se tiče Dolenje vasi-Krožišča, je razpisna 
dokumentacija pripravljena in mislim, da v kratkem bi lah-
ko bil razpis objavljen.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je povedal: Pro-
jekt suhega zadrževalnika na Merinščici se je od prvotne 
ideje sedaj bistveno razširil. Najprej je bila investicija nekje 
ocenjena na tri milijone, sedaj je to naraslo na 13 milijonov. 
Iz tega izhaja tudi nova časovnica. Prihodnji teden imamo 
na Vladi otvoritev tega novega NRP. Za prihodnje leto pa 
že imamo v programu 2,5 milijona evrov namenjenega 
za to. Drugače na samem projektu je inženir že izbran, 
pripravlja se za javno naročilo za DGD in PZI. Sočasno se 
bo izdelalo poročilo o vplivih na okolje. Javno naročilo za 
gradnjo je predvideno v oktobru 2020, gradnja v 2021. V 
naslednjem letu tako steče pridobivanje zemljišč, v krat-
kem pa imamo tudi z občino sestanek na to temo.

Aleksander Reberšek

Pred vami je drugi del odgovorov na vprašanja krajanov, 
ki jih je trški odbor posredoval županu. 

Kje na Vranskem bi se lahko izvajalo prireditve, ki bi jih 
organizirali mladi, društva ali npr. trška skupnost? Vemo, 
da so se prireditve z letošnjim letom izpod kostanjev 
prestavile pred Kulturni dom Vransko, ker je vprašljiva 
nosilnost ploščadi pod kostanji. Gre za lep osrednji del 
kraja, ki bi mu veljalo nameniti več pozornosti in bi lahko 
predstavljal prijetno mesto za druženje, sedaj pa je kar 
nekako žalosten in nevaren. Je v načrtu kakšna prenova 
glede na stanje tega območja?

»Po mojem mnenju je v  občini Vransko  prostora za iz-
vajanje različnih prireditev več kot dovolj. Za prireditve 
na prostem Občina Vransko oziroma ZKTŠ Vransko brez 
posebnega problema izdaja soglasja za izvedbo na zem-
ljiščih, katerih lastnik je občina v športnem parku Videm, 

na parkirišču za vrtcem, na prometnih površinah in 
površinah pri VŠD, na centralnem parkirišču pri gostišču 
Slovan, na prometnih površinah pri AP Vransko, na 
dvorišču Kulturnega doma, v parku pri Društvu upoko-
jencev, na športnem igrišču v Prekopi. Občina pa izdaja 
soglasje tudi številnim prireditvam na privatnih zemljiščih 
(Žonta – Vransko sommer night, številne prireditve v CVV 
Vransko – poligon itd.). Bolj se mi zdi, da potencialnim 
organizatorjem prireditev manjka volje in želje za organi-
zacijo prireditev.

Za prireditve, sestanke in okrogle mize v zaprtih pros-
torih pa je na razpolago dvorana v VŠD, plesna dvorana v 
VŠD, dvorana v kulturnem domu, sejna soba v Kulturnem 
domu, prireditveni prostor v Schwentnerjevi hiši in sejna 
soba občine Vransko in večnamenski prostor v Čepljah. 
Tudi prostore v vseh štirih  gasilskih domovih gasilci radi 

ŽUPAN ODGOVORIL NA VPRAŠANJA KRAJANOV – 2. DEL
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odstopijo za izvedbo prireditev in dogodkov. Kvalitetne 
kulturne prireditve pa se odvijajo tudi v naši farni cerkvi in 
na podružnicah.

Kot sem že napisal, pa bo ploščad pod kostanji urejena v 
skladu s sprejetim projektom v naslednjem letu. Projekt je 
bil javno predstavljen in potrjen na Občinskem svetu in je 
v celoti na vpogled tudi na občini Vransko.«

Komentar trškega odbora: Vidimo, da je površin za družen-
je na Vranskem res mnogo. V zvezi z mnenjem, da primanj-
kuje volje za organizacijo dogodkov, pa imamo občutek, da 
se  vrtimo v začaranem krogu – krajani pogosto tarnajo, da 
ni življenja, ni prireditev v kraju, ko pa te so, se organizatorji 
soočajo z nizko udeležbo. 

Kakšen je odgovor pristojnih organov v republiški upravi 
na peticijo, ki je bila vložena zoper razrez starih avtomo-
bilov v trgu Vransko (v prostorih nekdanjega podjetja 
KIV)? Kakšne aktivnosti so bile izvedene v protest nave-
dene dejavnosti, kakšen je bil rezultat? Če rezultata ni 
bilo, kdo, kdaj in na kakšen način je posredoval? Ali so 
bile in komu so bile poslane pisne urgence? 

»V primeru KIV in avtoodpad pa naj povem, da doslej v 
sodelovanju z gospo Rozalijo Ciglar in s pomočjo naše-
ga odvetnika gospoda Viranta uspešno izpodbijamo vel-
javnost okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga  vedno zno-
va izdaja ARSO. To je edini upravni postopek, ki teče na 
temo sporne in nesprejemljive dejavnosti v tem prostoru. 
Na našo pobudo in na pobudo gospe Ciglar je bilo v zad-
njih letih izvedenih tudi več inšpekcijskih postopkov, ki pa 
niso »zaznali« bistvenih pomanjkljivosti oziroma nepravil-
nosti, kar je milo rečeno zelo čudno in postavlja pod resen 
vprašaj delovanje inšpekcijskih služb. Občinski svet v novi 
sestavi je na prvi seji v tem mandatu pooblastil mene in 
občinsko upravo s posebnim sklepom za uporabo vseh 
pravnih sredstev za razveljavitev izdanega okoljevarst-
venega dovoljenja in prenehanje delovanja te sporne 
dejavnosti v tem prostoru. V skladu s tem sklepom tudi 
delujemo.

Pri vsem tem pogrešam aktivnejšo vlogo civilne družbe 
– krajanov, tudi trškega odbora, v prizadevanjih za odpra-
vo v celoti sporne in nesprejemljive dejavnosti na območ-
ju bivše firme KIV Vransko. Trški odbor kot predstavnik 
javnosti  v tem primeru še ni odigral svoje vloge. Upam 
in pričakujem, da se boste člani TO aktivneje vključili v 
reševanje te problematike!«

Komentar trškega odbora: Županu smo postavili dodatno 
vprašanje, na kakšen način meni, da bi lahko trški odbor po-
magal pri reševanju te problematike. Odgovoril je: »Menim, 
da bi lahko organizirali protestno zborovanje in s tem 
simbolično in dejansko podprli naša prizadevanja!« O tem 
predlogu bomo člani trškega odbora še razpravljali. 

Kaj se bo skladiščilo v prostorih nekdanjega podjetja 
INDE? Kako lahko to vpliva oziroma kakšne posledice bo 
imelo na življenje v trgu Vransko? Bomo postali industrij-
ska vas? Kakšni so načrti v zvezi s tovornim prometom 

skozi naselje mimo Zavoda sv. Rafaela do cerkve? Ali je 
dejavnost podjetja Bijol v skladu z občinskim urbanis-
tičnim načrtom Občine Vransko?

»Zgodovinsko pogojeno tudi zadnji sprejeti Občinski pros-
torski načrt Občine Vransko (Uradni list RS 38/2008) na 
območju trga Vransko opredeljuje dve območji proizvod-
nih dejavnosti, in sicer območje KIV Vransko in območje 
industrije INDE Vransko. Grafični prikaz obeh območij si 
lahko ogledate na spletnih straneh Občine Vransko, ki je 
javno dostopen. Na obeh območjih so s prostorskega vi-
dika dovoljene prenove in zapolnitve. Možna pa je tudi 
sprememba namembnosti za celotno območje. Prostore 
bivše usnjarne stečajna upraviteljica še prodaja in trenut-
no  oddaja zainteresiranim podjetnikom za potrebe skla-
diščenja. V manjšem delu najemnik izvaja kovinsko prede-
lovalno dejavnost.

Proizvodne prostore konfekcije z bivšo poslovno stavbo 
na desnem bregu Podgrajščice pa je pred kratkim odkupi-
la firma Bijol, ki pripravlja projekte za prenovo prostorov, 
delno za proizvodno dejavnost, delno pa za izgradnjo 
večstanovanjskih enot v bivši poslovni stavbi. Dostop do 
tega območja je  v skladu z veljavnim Odlokom o kate-
gorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne ob-
jave Občine Vransko, št. 87/2019) možen po javni poti JP 
992631 Vransko (cerkev–bloki– Videm) in po javni poti  JP 
992621 (Trg–Gorica–Briše– Kočar). Občina Vransko nima 
prav nobene pravne podlage za omejevanje dostave na 
omenjeno lokacijo ob predpostavki, da se prevozi izvaja-
jo v skladu z veljavno kategorizacijo cest in veljavno za-
konodajo, tako kot so se tudi v preteklosti, ko se je na tem 
območju že  izvajala gospodarska dejavnost.«

Zakaj je cena oskrbnine za 1. skupino vrtca najvišja v Slo-
veniji? Prosimo za konkretno obrazložitev. Ali so morda 
v kalkulaciji cene predvidena tudi sredstva za izgradnjo 
novega vrtca? Obstoječ vrtec namreč nima dvigala, nima 
klime in nima neposrednega izhoda na igrišče? 

»Zadovoljivega odgovora na to vprašanje kot župan, 
občinska uprava in tudi Občinski svet s strani vodstva 
Javnega zavoda Osnovna šola Vransko–Tabor še vedno 
nismo dobili. Pričakujem, da bo vodstvo zavoda to dejst-
vo uspelo zadovoljivo pojasniti v mesecu septembru v ok-
viru priprav na septembrsko sejo Občinskega sveta. Zato 
vam bom na to vprašanje poskusil odgovoriti kasneje.«

Komentar trškega odbora: Točnih odgovorov na vprašanja 
še nismo prejeli. 

Na Vranskem nimamo otroškega igrišča, ki bi bilo pri-
merno za predšolske otroke in jim dostopno tudi izven 
časa delovanja vrtca. Za športno dvorano je le en star 
tobogan, ostali rekviziti so namenjeni šolskim otrokom. 
Vrtec sicer ima igrišče, a je namenjeno zgolj njegovi upo-
rabi, ne pa prostočasnemu druženju otrok in staršev. Ali 
razmišljate o tej potrebi, kdaj in kje nameravate narediti 
otroško igrišče?

»Menim, da je v naši občini dovolj prosto dostopnih 
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V nedeljo, 10. novembra, ob treh popoldne, ko nas je za 
hip tudi sonce razveselilo s svojimi sončnimi žarki, smo 
se zbrali pri blagoslovu križa na Vidmu – Novo naselje. Ta 
križ, ki ga je blagoslovil domači župnik Jože Turinek, je bil 
na tem križpotju zaradi različnih razlogov sedaj postav-
ljen že tretjič. Zahvaljujemo se gospe Faniki Florjan, ki je 
dobrosrčno sprejela križ na svojo posest in s tem pripo-
mogla k ohranitvi križa na tem kraju, kateremu pripada 
od nekdaj.

Križ simbolizira bistvo krščanstva, to je simbol Križanega, 
simbol vere in odrešitve. Kristusov križ nas uči, da sta v 

BLAGOSLOV KRIŽA NA VRANSKEM

Zgodilo se je ...

površin za igro in rekreacijo tudi naših najmlajših in sem 
prepričan, da ne bi smelo biti problemov s souporabo 
otroškega igrišča v sklopu športnega parka Videm. Je pa 
tudi pri športni dvorani kar nekaj primernih površin za 
otroško igro. V sklopu stanovanjske gradnje v Čepljah in 
v Brodeh pa investitor načrtuje tudi izgradnjo otroških 
igrišč.  Naj pa ob tem omenim tudi izgradnjo otroškega 
igrišča v Vindiji (del Prekope; več o tem na https://www.
mojaobcina.si/vransko/novice/igrisce-v-vindiji.html ), ki so 
ga zgradili krajani s prostovoljnim delom in finančno po-
močjo občine Vransko; podobno kot na Ločici, Limovcah 
in tudi  v Prekopi. Mogoče bi to lahko bil izziv tudi za vaš 
TO (trški odbor).«

Komentar trškega odbora: Igrišča v Brodeh, Čepljah, Preko-

pi, na Ločici itd. niso relevantna za otroke iz naselja Vrans-
ko. Trenutno z Vrtcem Vransko razpravljamo o morebitnih 
možnostih (vsaj začasne) souporabe vrtčevskega igrišča. 

Župan še dodaja: »Že vsa leta je udeležba prebivalcev 
naselja Vransko na zborih občanov in na javnih predstavit-
vah v primerjavi z ostalimi vaškimi odbori zelo skromna. 
Zato Trškemu odboru  Vransko v novi sestavi želim, da bi 
uspeli prebivalce trga Vransko spodbuditi k tovrstnemu 
javnemu delovanju in aktivnejšemu sodelovanju pri ure-
janju javnih zadev lokalnega pomena!«

Zahvaljujemo se za podane odgovore in tudi mi upamo na 
več aktivnosti krajanov v prihodnje. 

Trški odbor Vransko

Občinski svet Občine Vransko se je v torek, 22. 10. 2019, ses-
tal na 7. redni seji v tem mandatu. Obravnaval in odločil je o 
naslednjih zadevah:

• pregledal sklepe in potrdil zapisnik 6. redne seje z dne 
17. 9. 2019;

• obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Bri-
gite Gosak, Jožeta Matka, Brede Čvan, Petra Reberška, 
Danila Štanteta, Nataše Juhart in Kristine Bogataj;

• sprejel  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje iz-
vajanja letnega programa športa v Občini Vransko;

• opravil prvo obravnavo Odloka o proračunu Občine 
Vransko za leto 2020 in ga posredoval v 30-dnevno jav-
no obravnavo, ki bo potekala od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019;

• opravil prvo obravnavo Odloka o ustanovitvi organa skup-
ne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in re-
darstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine 
Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, 
Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« in ga 
posredoval v 30-dnevno javno obravnavo, ki bo poteka-
la od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019;

• opravil prvo obravnavo Odloka o oskrbi s pitno vodo 
na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 
Vransko in Žalec in ga posredoval v 30-dnevno javno 

obravnavo, ki bo potekala od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019;

• opravil prvo obravnavo Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in 
Žalec in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo, ki 
bo potekala od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019;

• sprejel Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 
otrokom s posebnimi potrebami;

• sprejel Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinan-
ciranju socialnovarstvenih programov in programov 
drugih društev v Občini Vransko;

• potrdil Pogoje in merila za vrednotenje programov  kul-
turnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Vransko za leto 2020;

• potrdil Pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izva-
janja letnega programa športa v Občini Vransko v letu 
2020;

• potrdil Pogoje, merila in kriterije za vrednotenje social-
novarstvenih programov in programov drugih društev, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 
2020.

Občinska uprava

OBČINSKI SVET OPRAVIL PRVO OBRAVNAVO ODLOKA O PRORAČUNU 
OBČINE VRANSKO ZA LETO 2020
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življenju poraz in zmaga; uči nas, naj se ne bojimo slabih 
trenutkov, ki so lahko osvetljeni ravno s križem, znamen-
jem zmage Boga nad zlom.

Naši pokrajini dajejo značilni pečat nabožni spomeniki – 
biseri naše kulturne dediščine – kapelice in križi, ki so naj-
različnejših oblik in izvirajo iz različnih obdobij. Znamenja 
in križi imajo vedno posebne pomene, ne le za verujoče. 
Ob starih prometnih in romarskih poteh stojijo kot kažipo-
ti, kot zasebni spominski kraji spominjajo ljudi na tragične 

dogodke ali pa izražajo zahvalo in izpolnjeno zaobljubo za 
uslišane prošnje v stiskah. Prav je, da znamenja sprejema-
mo in spoštujemo ter s tem ohranjamo kulturno dedišči-
no za prihodnje rodove.

Zahvala vsem, ki so kakor koli pomagali pri izvedbi do-
godka, gospodu Milanu Brišniku pri iskanju zgodovinskih 
podatkov in vsem, ki so poskrbeli za pogostitev lepega 
števila udeležencev.

Nataša Juhart

Skupaj smo zbrali 4.055,80 evrov, na Vranskem 326,92. 
Zelo malo vemo, kako živijo mladoletni otroci, ki so so-
cialno ogroženi. V kakšnih okoliščinah živijo? Kako slabe 
materialne življenjske okoliščine prizadenejo njihovo 
človeško dostojanstvo, upe za prihodnost? Kaj sanjajo?

Pri Rdečem križu Slovenije ne poznajo odgovorov na vsa 
ta in še mnoga druga vprašanja, želijo pa storiti, kar more-
jo. Jasno jim je, da ob tako velikih potrebah pomagajo le 
nekaterim in žal ne vsem otrokom. Lahko pa ozavešča-
mo javnost o stiskah otrok zaradi revščine. Z enodnevno 
kampanjo Drobtinica 2019 želijo prav to. Zbrati kar največ 
sredstev za šolske sklade v svojih okoljih in obenem ob 
svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, in mednarodnem 
dnevu boja proti revščini, 17. oktobru, delovati kot social-
ni aktivisti za socialno dobro otrok.

Zelo so veseli, da je Mercator, d. d., akcijo podprl tudi le-
tos. K uspehu Drobtinice pomembno prispeva s promoci-
jo akcije v svojih  prodajalnah in še posebej z velikodušno 
donacijo kruha in drugih pekovskih izdelkov. Poleg njega 
so donatorji še: Aleš Urlep, s. p., Gora Oljka, Pekarna Po-
cajt Grče, Pekarna Forteza Polzela, Pekarna Toni Pek 
Žalec, Pekarna, slaščičarna, trgovina, bar, Natalija Peter-
nel, s. p., Parna pekarna, Peter Kuder, s. p., Levec, Trgovi-
na Fijavž Šempeter, Trgovina Rimljan in  Suzana Bukovnik, 
Šempeter. Ostale izdelke so prispevali še: Kmetija Turnšek 
Braslovče, Trgovina Jager Braslovče, Mlekarna Celeia Arja 
vas in Kmetija Flis Spodnje Grušovlje. Veliko domačih 
izdelkov so prispevali prostovoljci krajevnih organizacij 
Rdečega križa in otroci osnovnih šol.
Žalsko območno združenje RK je organiziralo Drobtinico 
na osmih lokacijah v soboto, 19. oktobra, in v zameno 
za izdelke na stojnicah so KO RK prejele prostovoljne 
prispevke:
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
v Preboldu  665,61 evrov, na Polzeli 769,16, v Levcu 214,10, 
Braslovčah 298,00, v Žalcu 528,79, na Vranskem 326,92, 
v Petrovčah 404,90, v Šempetru 848,32, skupaj torej 
4.055,80 evra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zbrana sredstva bodo namenili socialno ogroženim otro-
kom za zdravstveno letovanje naslednje leto in šolske ak-
tivnosti. Prispevate lahko tudi tako, da pošljete SMS na 
1919 z besedo DROBTINICA in prispevate 1 evro ali DROB-
TINICA5 in prispevate 5 evrov. 

 T. Tavčar                           

DROBTINICA 2019

Zgodilo se je ...

V torek, 22. oktobra 2019, sta v Občin-
sko knjižnico Vransko prihrumeli čarovni-
ci Ema in Emaimametlo. Na uho jima je 
prišlo, da v knjižnici živi ogromno zgodb 
o čarovnicah in želeli sta jih spoznati. A 
ker radi kuhata tudi nove zgodbe, sta 
vse poznane čarovniške zgodbe zmetali 
v velik kotel, dodali nekaj začimb in sku-
hali čisto novo pravljico. Druženje je bilo 
bogato s besedo, plesom, humorjem in 
ustvarjanjem. Poglejte nas, zabava je 
bila nepozabna.

Valerija Jerman

ČAROVNICI EMA IN EMAMAMETLO V OBČINSKI KNJIŽNICI VRANSKO
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Čeprav je že jesen,  je v meni še vedno živ spomin na 21. 
junij – kresni večer, preživet v prijetni družbi vodnikov Cen-
tra jamskih doživetij in skupine radovednih obiskovalcev.

Udeležila sem se slavnostnega odkritja tablice jame Veter-
nice, kjer so nam predstavili edinstven projekt označevan-
ja jam na Štajerskem. Najprej so pred vhod v jamo pritrdili 
tablico, s kakršnimi označujejo jame v okolici, potem pa 
smo se vsi zbrani, željni neznanega raziskovanja in obleče-
ni v kombinezone, s čeladami in z lučkami v spremstvu 
vodnikov napotili v jamo Veternico.

Pozdravil nas je prijeten hlad jame, kjer smo po vhod-
nem rovu po vseh štirih prispeli do tako imenovanega 
tobogana. Ko smo premagali prvo ožino, smo prispeli do 
prelepe kapelice s čarobnim jamskim okrasjem. Plazili smo 
se skozi lep fosilni rov in se začeli spuščati po nekoliko 
nerodni giljotini. Od tam smo se kmalu priplazili do čarob-
nega jezera v spodnjem delu jame. Povzpeli smo se še v 

dvorano, od koder smo si ogledali orgle, potem pa smo se 
v slogu treniranja plezalnih sposobnosti po isti poti vrnili 
iz podzemnega sveta. Polni čudovitih vtisov pravega ja-
marskega podviga smo se v potoku pred jamo malo umili, 
potem pa se napotili naprej do jame Škadavnice, kjer so 
za najmlajše pripravili prijetno presenečenje, tako imeno-
van »Sovin prelet« skozi jamo. Pripravili so jim pravi jamski 
zipline. Kot se za najdaljši dan spodobi, smo slovesnost 
zaključili s kresovanjem.

Ker sem v tem večeru sama neizmerno uživala, si želim, 
da si pogledate spletno stran Centra jamskih doživetij, 
ki ima sedež na Vranskem, in se tudi vi z njimi dogovo-
rite za voden ogled jame Veternica ali morda organizirate 
druženje za otroke v jami Škadavnica s Sovinim preletom. 
Morda se udeležite tudi kakšne njihove delovne akcije ali 
katere od drugih aktivnosti.

                                                                                      Nataša Juhart

PODZEMNE SKRIVNOSTI VRANSKEGA

Zgodilo se je ...

Oktober je bil v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem 
živ in poln zanimivih aktivnosti. 
V začetku meseca nas je razveselila ekipa AMZS-meha-
nikov, ki je na mednarodnem tekmovanju in usposabljanju 
za odličnost cestnih patrulj v konkurenci 20 avtomobilskih 
klubov širom Evrope osvojila odlično 2. mesto. Ekipo štirih 
izbrancev, med katerimi je bil tudi domačin Simon Dolar, 
smo izbrali ravno na Vranskem na zahtevnem preizkusu, 
ki je od tekmovalcev zahtevala strpnost, natančnost in iz-
najdljivost. 
Petega oktobra smo praznovali 110 let AMZS. Člani av-
to-moto društev, prijatelji in poslovni partnerji AMZS so 
se zbrali v Centru in preizkusili številne aktivnosti na poli-
gonu, prijeten sončen dan pa smo zaključili z okusno tor-
to. 
Konec meseca pa je sledilo še eno tekmovanje, in sicer 
je AMZS gostil 1. mednarodni izbor Najboljši za volanom. 

Pomerili so se mladi iz štirih držav: Bolgarije, Poljske, 
Slovenije in Srbije. Veseli nas, da je mladim mar za varno 
vožnjo in nove izkušnje ponesejo v svoje države.

AMZS Center varne vožnje

OKTOBER V CVV



9ZGODILO SE JE ...

Z odprtjem razstave z naslovom 50 let mojega ustvarjanja 
v Schwentnerjevi hiši na Vranskem v četrtek, 24. oktobra, 
je svojo plodno slikarsko pot zaznamoval umetnik, Sa-
vinjčan Franc Markovič - Aco. V Spodnjo Savinjsko dolino 
se je iz rodne Črne na Koroškem skupaj s starši in dvema 
bratoma preselil v zgodnjih mladostnih letih, tako da ga 
imamo upravičeno za savinjskega likovnega ustvarjalca. 
Drugače pa se v njem pretaka koroško-štajerska kri, kar 
se odraža tudi v njegovem značaju. "Je koroško trmast, 
ima pa štajerski smisel za humor," je ob predstavitvi dejala 
njegova hči Nina Markovič Korent.

Uvodoma so z glasbo prijeten dogodek popestrili člani 
Ansambla Mira Klinca, in sicer Miro Klinc, njegova hči Ma-
rina in Franjo Oset, tudi član ansambla Modrijani, ki so 
večer z glasbo popestrili tudi v nadaljevanju. Za humorno 
vzdušje pa je poskrbela kar umetnikova žena Olga Mar-
kovič. Razstavo je odprl vranski župan Franc Sušnik, mo-
deratorka prireditve pa je bila Tanja Goropevšek.
50 let likovnega ustvarjanja prav gotovo ni malo. V vsem 
tem času je Aco vedno trmasto vztrajal na lastni, čeprav 
pogosto osamljeni, slikarski poti. Vedno je cenil svobodo, 
zato je tudi kot samostojni kulturni delavec pri svojem delu 
sledil lastni poti in želel biti drugačen. 

Poleg slikanja je uredil tudi več kot 100 razstavnih prosto-
rov po največjih sejmiščih v nekdanji Jugoslaviji (v Beogra-
du, Novem Sadu, Zagrebu), v Sloveniji (v Ljubljani, Celju, 
Gornji Radgoni) in v tujini (na Češkem, v Avstriji, Nemčiji 
…). Njegovi razstavni prostori so bili vedno nekaj poseb-
nega. V Srbiji je na primer prejel priznanje mesta Beograd 
za stojnico igračk. Zelo izvirni so bili razstavni prostori za 
velenjski Modni salon.
Nerad se hvali s svojimi uspehi, a naj kljub temu omeni-
mo nekatere. Na EX TEMPORE v Piranu je bila, ko je prvič 
sodeloval na tem likovnem dogodku, njegova slika izbrana 
za 1. odkupno nagrado. Na razstavi v Stadt Galerie v Leib-
nitzu je bil že leta 1988 med slikarji edini Slovenec in prvi 
dan je prodal vse slike. Prejel je več nagrad in priznanj, ob 
40-letnici svojega ustvarjanja tudi Savinovo nagrado. Ne 
slika zaradi nagrad in priznanj, slika, ker je likovno ustvar-
janje njegova ljubezen, strast, njegovo poslanstvo.
V vseh letih je v različnih tehnikah (olje na platnu, akril, 
pastel) naslikal več sto hmeljišč, ki krasijo domove po Sa-
vinjski dolini in drugod po Sloveniji pa tudi v tujini, kjer živi-
jo ljudje iz naših krajev. Zelo blizu so mu motivi tihožitij, 
lovski motivi, motivi krajin in šopkov ter figuralike – pre-
dice, starčki, otroci … Kdaj pa kdaj nariše tudi kakšne hišne 
ljubljenčke, blizu so mu psi in konji. Del njegovega opusa 
so tudi petelini iz vrst ruševcev, primorski motivi, stare 
barkače in stara morska mesta. Njegove slike s primor-
skimi motivi so krasile obalne galerije po različnih mestih 
na Jadranu.
Tokratna razstavljena dela je na ogled postavil njegov dol-
goletni prijatelj Avgust Pikl - Gustl. Postavitev zajema slaba 
štiri desetletja ustvarjanja umetnika, ki prav gotovo svoje 
najlepše slike še ni naslikal, za kar ima zdaj, ko je v penziji, še 
čas. Ker se zavedamo, da slikarstvo ni poklic, ampak način 
življenja, mu želimo, da bi ustvaril še mnogo čudovitih del.
Razstava bo odprta do 31. decembra 2019 in je prodajna.

 T. T.

50 LET MOJEGA USTVARJANJA – ACO MARKOVIČ

V sklopu Programa odprave posledic neposredne škode 
na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 je bil v 
oktobru saniran zemeljski plaz na javni poti Limovce-Po-
lanšek. 
Dela, ki so obsegala izdelavo kamnite zložbe dolžine 40 
metrov, sanacijo dela voziščne konstrukcije oz. mulde ter 
ureditev odvodnjavanja pronicajočih in površinskih vod, je 
izvedel najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javne-
ga naročila Nizke gradnje Kladnik, Anton Kladnik, s. p., iz 
Prevorij.
Skupaj s projektno tehnično dokumentacijo in gradbenim 
nadzorom znaša vrednost sanacije plazu nekaj manj kot 
73.000 evrov.
V sklopu že omenjenega sanacijskega programa načrtu-
jemo v letošnjem letu še sanacijo plazu na cesti Tršca-Vi-
voda.

Občinska uprava

SANIRAN PLAZ NA LIMOVCAH
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Slabemu vremenu navkljub so se na Vranskem bohotile 
pisane, živobarvne cvetlice, v katere so umetnice izdelo-
vanja rož iz krep papirja vložile ogromno svojega časa.  

Na Vranskem je bila tretjo soboto in nedeljo v novembru  
v Športni dvorani odprta 6. vseslovenska razstava cvetja 
iz krep papirja, ki ga je pod pokroviteljstvom Občine Vran-
sko pripravila Univerza za tretje življenjsko obdobje, sek-
cija Vranske rož'ce. Dvorana se je v dveh dneh spremenila 
v en sam cvetlični vrt, ki so ga krasili rože in aranžmaji iz  
več tisoč cvetov iz krep papirja. Skupaj se je predstavilo 
več kot sto izdelovalk in izdelovalcev rož iz raznih krajev 
Slovenije.

Na otvoritvi je uvodoma  zbrane nagovoril delegat 
Državnega zbora RS Alex Reberšek in poudaril: "Na Vran-
skem je tradicija izdelovanja rož iz krep papirja že dolgo 
ohranjena. Verjetno pa bi ta ročna spretnost utonila v 
pozabo, če je ne bi s takšno vnemo in ljubeznijo ohranja-
la  Martina Felicijan in Vranske rož'ce.  Za to sem jim zelo 
hvaležen, predvsem iz razloga, ker ohranjajo našo lepo 
kulturno dediščino. Takšna razstava, kot je danes, pa je 
tudi priložnost, da razstavljavci pokažejo svoja dela, si 
izmenjajo nasvete, poleg tega pa drug drugemu prebudi-
jo nenehno željo po napredovanju in ustvarjalnosti, izzivu, 
kako še izboljšati svoje umetnine, ki že zdaj večkrat delu-
jejo tako, da mora občudovalec res natančno pogledati, 
da vidi, da so te rože iz papirja …" Da je edina tovrstna 
vseslovenska razstava dom našla na Vranskem, je "kriva" 
Martina Felicijan, ki je poudarila: "Združuje nas veselje in 
ljubezen do ljudskega izročila in želja ohranjati kulturno 
dediščino!"

Otvoritev razstave je popestrila Foklorna skupina 
Rožmarin, razstavo pa je blagoslovil domači župnik Jože 
Turinek. Organizatorji so pripravili tudi spremljevalni pro-
gram. Tako so si številni lahko ogledali poleg razstave 
Schwentnerjevo hišo, gasilsko zbirko, poligon AMZS cen-
ter varne vožnje, Muzej motociklov Grom itd. 

T. T.   

NA TISOČE CVETOV IZ KREP PAPIRJA, 6. VSESLOVENSKA RAZSTAVA

Zgodilo se je ...
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Dogodki

V mesecu varstva pred požari tudi gasilska društva, ki 
sodijo v GZ Žalec kot običajno izvajajo tradicionalne ak-
tivnosti, pri katerih smo, v sodelovanju z mediji, občane 
opozarjali na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, 
da do njih sploh ne bi prišlo. 

V Sloveniji je na leto približno 500 dimniških požarov. 
»Gori v dimniku. V dimniku verjetno gorijo saje. Zagorelo 
je zaradi pregretega dimnika. Vžig saj zaradi neočiščene-
ga dimnika …« Tako se bere poročilo Centra za obveščan-
je o vzrokih požarov, zaradi katerih so morali posredovati 
gasilci. Največkrat zaradi težav, povezanih z nepravilno 
uporabo oziroma neustreznim vzdrževanjem dimnikov. 

Od začetka leta 2015 je bilo na operativnem območju GZ 
Žalec 61 dimniških požarov. Stroški intervencij so znašali 
31.450,00 evrov oziroma povprečno 731,00 evrov na in-
tervencijo. Povprečno je intervencija potekala 1,5 ure. Na 
intervenciji je bilo prisotnih v povprečju 20 operativnih 
gasilcev.  Da ne bo vaš dom letošnjo zimo del statistke, 
vam svetujemo, kako se zaščititi pred nastankom dim-
niškega požara. 

Letos smo še posebej opozarjali na dimniške požare, saj 
so eden od glavnih vzrokov, da se v času kurilne sezone 
poveča število požarov. V prilogi vam pošiljamo prispevek 
na to temo.

Obiskali smo šole in vrtce ter otrokom predstavili našo 
dejavnost in tematiko letošnjega meseca požarne varno-
sti. Izvajali smo vaje, na katerih smo preizkusili operativno 
sposobnost naših enot. 

Že tradicionalno smo pregledali hidrantna omrežja, šo-
lam, vrtcem ter drugim organizacijam pa smo poma-
gali pri izvedbi evakuacij, ki so sicer v pristojnosti orga-
nizacij samih, gasilci pa jim pri tem lahko pomagamo s 
strokovnimi nasveti. V primeru nesreče gasilci ne sodelu-
jemo pri evakuaciji, ampak po potrebi rešujemo občane, 
ki se ne uspejo pravočasno evakuirati sami oziroma ob 
pomoči za to pooblaščenih oseb.

V soboto, 12. oktobra 2019, je v dvorani Doma krajanov 
v Taboru potekalo 59. srečanje veteranov in veterank 
Gasilske zveze Žalec, ki se ga je udeležilo 165 veterank 
in veteranov iz 28 gasilskih društev Gasilske zveze Žalec. 
Po predaji veteranskega prapora GZ Žalec iz GPO Vrans-
ko v GPO Žalec je sledilo poročilo o pregledu aktivnosti 
veterank in veteranov, ki ga je podal predsednik komisije 
za veterane GZ Žalec Ivan Derča. Povedal je, da so od 
lanskega do letošnjega srečanja pripravili in se udeležili 
več posvetov, predavanj in tekmovanj. V imenu župa-
nov spodnjesavinjskih občin je veteranke in veterane 
nagovoril taborski župan Marko Semprimožnik, nato 
so srečanje pozdravili predsednik sveta veteranov Jože 
Smole, namestnik predsednika GZ Žalec Milan Pusto-
slemšek ter predsednik komisije za veterane GZ Prebold 

Franc Jeromel. Podelili so plakete veterana, ki so jo preje-
li Miha Kokole (PGD Kapla-Pondor), Konrad Rizmal (PGD 
Braslovče) in Viktor Zorec (PGD Letuš). Srečanje so s kul-
turnim programom popestrili otroci iz šole in Vrtca Ta-
bor ter članice skupine OK!tete iz KUD Tabor. Hvala PGD 
Ojstriška vas-Tabor za organizacijo in Miji Pustoslemšek 
za vodenje programa.

V soboto, 19. oktobra 2019, je v dvorani Doma kulture 
Braslovče potekalo tradicionalno srečanje gasilk Gasilskih 
zvez Žalec in Prebold. Kot vsako leto so se tudi letošnjega 
srečanja udeležile v velikem številu (131 gasilk). Na srečan-
ju so jih nagovorili: predsednik Gasilske zveze Žalec Edvard 
Kugler, predsednik regijskega sveta SŠ regije Branko Verk 
in podžupanja občine Braslovče Urška Hozjan. Kulturni 
program so jim popestrili otroci plesne šole Kulturnega 
društva plesa in animacije Mavrica, ki jih je vodila Zinayida 
Vovk. Po končanem kulturnem programu so članice na-
daljevale sproščeno druženje ob večerji in glasbi.

 

Nekaj statistike

V obdobju mesečnega poročila so člani Gasilske zveze 
Žalec opravili 6 intervencij, ki so skupno trajale 7 ur in 35 
minut. Najdaljša intervencija je trajala 1 uro in 50 minut, 
najkrajša pa le 25 minut. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec

V GPO Žalec so bili štirje dogodki, kjer je bila potrebna 
pomoč gasilcev, GPO Braslovče in GPO Vransko sta imeli 
eno intervencijo, GPO Polzela in GPO Tabor pa niso imeli 
intervencij.

Priloga mesečnemu poročilu Gasilske zveze Žalec

Intervencije na območju Gasilske zveze Žalec med 15. ok-
tobrom in 15. novembrom 2019 –  IZPIS VULKAN (izsek za 
GPO Vransko)

 

31. 10. 2019 GPO VRANSKO

Ob 11.00 je v kraju Vransko, GPO Vransko, Gasilska zveza 
Žalec, osebo obšla slabost in se je zgrudila po tleh. Posre-
dovali so prvi posredovalci iz PGD Vransko, Tešova in Pre-
kopa, ki so na kraju osebo oživljali do prihoda reševalcev 
NMP Žalec ter ji nudili pomoč.

Tadej Zupan,
predstavnik GZ Žalec za odnose z javnostmi

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED 15. OKTOBROM IN 15. NOVEMBROM 2019

ZGODILO SE JE ...
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V sredo, 20. novembra, je v prostorih Zdravstvenega 
doma Vransko bilo dano v uporabo novo osebno dviga-
lo. S tem je tudi gibalno oviranim uporabnikom storitev 
omogočen dostop v prvo nadstropje zdravstvenega 
doma, v katerem deluje splošna ambulanta, dve zobni 
ambulanti in referenčna ambulanta. 

Na pobudo Občine Vransko so se letos aprila vsi trije so-
lastniki objekta Zdravstvenega doma Vransko dogovorili 
za sofinanciranje dobave, montaže in pokrivanja obra-
tovalnih stroškov dvigala. Vse aktivnosti  za nabavo, mon-
tažo in pridobitev potrebnega obratovalnega dovoljenja 
pa je izvedla Občina Vransko. Dvigalo je dobavilo in mon-
tiralo podjetje Rupini & Co, d. o. o., iz Ljubljane. Vrednost 
celotne investicije je 16.690 evrov brez DDV. Od tega za- 

gotavljajo v skladu z dogovorom in z deležem solastništva 
za pokrivanje vrednosti investicije 10,88 odstotkov Rasta 
Javorsky, dr. dent. med., 20 odstotkov Marija Brišnik, mr. 
ph., in 69,12 odstotka Zdravstveni dom (ZD) dr. Jožeta Po-
trate Žalec.

Na krajši otvoritvi so zbrane nagovorili direktorica ZD dr. 
Jožeta Potrate Žalec dr. Hana Šuster Erjavec, v imenu 
zaposlenih v ZD Vransko Rasta Javorsky, dr. dent. med., in 
župan Občine Vransko Franc Sušnik. Blagoslov je opravil 
domači župnik Jože Turinek, za popestritev otvoritve pa 
je poskrbel na harmoniki Matic Dobrovnik.

 T. T.

V ZDRAVSTVENEM DOMU VRANSKO  SEDAJ DOSTOP TUDI 
GIBALNO OVIRANIM UPORABNIKOM

Zgodilo se je ...
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V Žalcu so v ponedeljek, 11. novembra,  odprli prizidek k 
zdravstvenemu domu Žalec – Center za krepitev zdravja,  
v katerem bodo izvajali preventivne programe za občane 
šestih spodnjesavinjskih občin. Vrednost investicije  znaša 
nekaj več kot 641.000 evrov, od tega je nepovratnih sred-
stev 438.000 evrov, neto površine v novem prizidku pa 
je 234 kvadratnih metrov. Delo je izvedlo podjetje Halo-
mojstri, d. o. o., Polzela s podizvajalci. S prerezom traku 
so ga predali namenu župan Občine Žalec Janko Kos, di-
rektorica ZD Žalec dr. Hana Šuster Erjavec in vodja centra 
Rok Repas.

Na slovesnem odprtju sta številne, ki so se zbrali, med 
drugim tudi župani in podžupani spodnjesavinjskih občin, 
nagovoril župan Janko Kos, nato pa še direktorica ZD 
Jožeta Potrate Žalec dr. Hana Šuster Erjavec. V krajšem 
kulturnem programu pa so nastopile baletke GŠ Risto 
Savin Žalec.

Z investicijo so pridobili dodatne prostore, namenjene iz-
vajanju dodatnih dejavnosti Zdravstvenega doma Žalec. 
Ključni del predstavlja ureditev telovadnice, sestavni del 
projekta pa je tudi ureditev spremljajočih prostorov (gar-
derobe, pisarne, shramba, pisarne, sanitarije), ki so funk-
cionalno povezani z izvajanjem medicinske dejavnosti. Iz-

ODPRT CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Vsako leto od 1. do 8. novembra poteka Teden solidarnos-
ti Rdečega križa Slovenije. V tem tednu so na vseh poštah 
v Sloveniji v prodaji doplačilne elektronske znamke, na 
vseh železniških in avtobusnih postajah pa doplačilne vo-
zovnice. Oboje v vrednosti 0,17 evra. Sredstva se stekajo 
v sklad solidarnosti RKS in so namenjena takojšnji pomoči 
posameznikom in družinam ob manjših nesrečah in po-
moči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega ob-
sega.

Na prvi pogled 
povsem mirno te-
koči vodotoki so v 
Sloveniji v pretek-
lih letih pokazali, 
da zmorejo hipoma 
prerasti v uničujo-
če hudournike, ki 
odnašajo vse pred 
seboj, zalijejo kle-
ti in pritlične bi-
vanjske prostore, 
prožijo se plazovi, 
padajo drevesa, 
toča razbije streš-
no kritino ... Nas-
taja velika gmotna 
škoda, ponekod so 
ponesrečeni tudi 
ljudje. V takšnih 

razmerah je pomoč ljudem ter oskrba poškodovanih ob-
lika solidarnosti med ljudmi. 

Človek se v hudih časih pokaže kot družbeno bitje, iz-
postavi se občutek za pomoč in solidarnost kot družbeno 
vezivo. Nudenje take pomoči je pogosto spontano. Takrat 
mnogi čutijo, da je njihova dolžnost podpreti in ščititi ljudi 

v stiski. V takšnih okoliščinah je zelo pomembno, da je ta-
koj dostopen finančni vir, ki pomaga urejati razmere. »Tak 
finančni vir je Sklad solidarnosti pri Rdečem križu Sloveni-
je, v katerega vplačujete z nakupom doplačilnic med ted-
nom solidarnosti. Iz tega sklada prizadetim v nesrečah ta-
koj namenimo pomoč,« pravi predsednica Rdečega križa 
Slovenije mag. Vesna Mikuž.

V skladu z  Zakonom o Rdečem križu Slovenije in Ured-
bo o višini prispevka so sredstva, zbrana v tem tednu, 
namenjena Rdečemu križu Slovenije. Uredba določa 
višino prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke 
v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, 
časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od vsake 
vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, 
železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu 
Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu 
solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

V Tednu solidarnosti 2018 je Rdeči križ Slovenije s proda-
jo doplačilnih znamk in vozovnic zbral 589.280,47 evrov, 
štiri večja neurja s poplavami in/ali močnim vetrom pa so 
samo lani povzročila za 73,6 milijonov evrov gmotne ško-
de. V skladu s pravilnikom se 30 odstotkov tako zbranih 
sredstev uporablja za enkratne finančne pomoči ob nes-
rečah manjšega obsega na lokalni ravni, 70 odstotkov 
sredstev pa za zagotavljanje pomoči ob nesrečah večjega 
obsega na nacionalni ravni.

Teden solidarnosti je tudi priložnost, da se pridružimo 
pozivom k hitremu in nujnemu ukrepanju zaradi okoljskih 
sprememb, ki zelo raznoliko najedajo naš planet. Vse bolj 
intenzivne posledice okoljskih sprememb iz leta v leto 
čutimo tudi pri nas in čas je, da prižgemo vse alarme za 
ohranitev našega edinega doma in se dobro pripravimo 
za primer naravnih in drugih nesreč.

Matjaž Črešnovar, OZ RKS Žalec

TEDEN SOLIDARNOSTI, 1.–8. NOVEMBER 2019 
KDO LAHKO TAKOJ POMAGA, ČE JE NARAVNA ALI DRUGA NESREČA UNIČILA DOM?

ZGODILO SE JE ...



14

V oktobru smo v Medobčinski splošni knjižnici Žalec začeli 
tretjo sezono druženj z varovanci Društva Sožitje Žalec, 
ki pomaga osebam z motnjo v duševnem razvoju. Enk-
rat mesečno bodo prihajali v žalsko knjižnico, kjer bodo 
vsakič slišali eno avtorsko in eno ljudsko pravljico. Letos 
je teh varovancev že petnajst, z nami bosta tudi dve ma-
mici in brat ene od varovank. Z njimi bom kot doslej Irena 
Štusej. Zadnje druženje bo meseca maja 2020, ko bodo 
prejeli potrdila o druženjih z zgodbami.

Oktobra so poslušali rimano zgodbo o Zverjascu, polno 
duhovitosti in presenečenj. Nemalo vzdihov je bilo slišati, 
ko so proti koncu zagledali plišastega Zverjasca z vsemu 
navzgor in navzdol obrnjenimi čekani. Vsak potrebuje ne-
koga, ki je močnejši in mogočnejši, četudi le v domišljiji. S 
petjem smo za nekaj časa pozabili nanj, saj je sledila zgod-
ba o petelinu, ki je zaradi nekoristnosti moral od doma.

Veselimo se druženja v novembru, ko bodo z nami zgod-
be o prijaznih volkovih.

Irena Štusej

Harmonikarski orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec 
je v soboto, 2. 11. 2019, dosegel izjemen uspeh, ki pred-
stavlja krono delovanja orkestra. Nastopili so v Pragi, na 
tekmovanju harmonikarjev, imenovanem 
»Mednarodni dnevi harmonike 2019«, kjer 
so v kategoriji harmonikarski orkestri XII os-
vojili prvo mesto.

Harmonikarski orkester glasbene šole je star 
toliko kot glasbena šola (60 let) in je zagoto-
vo najstarejši orkester na šoli, saj ga je takoj 
po ustanovitvi šole ustanovil takratni učitelj 
harmonike Marjan Kozmus.

Orkester danes z izjemnim pedagoškim pris-
topom do učencev zelo uspešno vodi profe-
sorica Nataliia Ermakova, ki zelo spretno v 
okviru orkestra združuje tudi druga glasbila.

Zmaga v Pragi pomeni za Glasbeno šolo Ris-
to Savin Žalec izjemno veliko potrditev us-
pešnega dela učiteljev na glasbeni šoli, pos-
ledično pa tudi veliko promocijo za Občino 
Žalec in Slovenijo v celoti. Tekmovalce, člane 
orkestra, je na tekmovalnem nastopu pod-

prla tudi veleposlanica Republike Slovenije na Češkem 
Tanja Strniša. 

Kolektiv glasbene šole

PRVO MESTO NA "MEDNARODNIH DNEVIH HARMONIKE 2019"

V SOŽITJU S SOŽITJEM IZ ŽALCA ZAČELI NOVO SEZONO DRUŽENJA Z ZGODBAMI 
V ŽALSKI KNJIŽNICI

jemno pomemben del investicije predstavlja tudi ureditev 
klančine, ki omogoča lažji in prijazen dostop za vse gibal-
no in senzorno ovirane osebe (invalide, poškodovane, 
starejše ljudi in starše z otroškimi vozički). Občina Žalec 
je uredila tudi dodatne ukrepe zunanje ureditve objekta s  
parkirišči  in prometne ureditve z navezavo na obstoječo 
lokalno prometno infrastrukturo.

Cilji, ki jih dosegajo z izvedbo investicije, je pridobitev us-
treznih kapacitet Zdravstvenega doma Žalec za izvajanje 
nadgrajenih preventivnih pregledov, in sicer:  zagotovitev 
ustreznih prostorov za izvajanje nadgradnje preventivnih 

programov, zagotovitev funkcionalno-tehnološko sodob-
nih in dodatnih delovnih prostorov za izvajanje zdravst-
venih dejavnosti, ki ji ZD do sedaj še ni izvajal, zagotovitev 
potrebnih spremljajočih prostorov, namenjenih zdravst-
venemu osebju in pacientom, zagotovitev tehnično in 
funkcionalno ustreznega dostopa do prostorov z uredit-
vijo klančine, kar je tudi v skladu z veljavnimi predpisi, ki 
za javne objekte narekuje izvedbo neoviranega dostopa 
gibalno oviranim osebam z urejeno zunanjo ureditvijo, 
vključno s parkirišči.

T. Tavčar

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

sobota, 7. december 2019, ob 10.00

igrana predstava za otroke od 3. leta starosti

OTROŠKI ABONMA

GD Radeče, Odrasla skupina Kure

sobota, 7. december 2019, ob 19.30

Ingrid Verk in Peter Terčon
DRUŽINSKE ŠTORJE OD ZMAGOTA IN VITORJE

komedija

GLEDALIŠKI ABONMA

KD Gledališka skupina Dekani 

SEDEM KUR IN LISICA
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ZA VAS PRIPRAVLJAMO ...

• torek, 3. in 17. december 2019, ob 10. uri v Našem domu: BRALNO DRUŽENJE s stanovalci doma
• torek, 10. december 2019, ob 18. uri: BOŽIČNO-NOVOLETNA USTVARJALNICA

ZAČETEK BRALNEGA PROJEKTA 
ZA ODRASLE SAVINJČANI BEREMO 

2019/20 
Letošnje leto, že trinajstič po vrsti, bo 20. novembra, 
na dan slovenskih splošnih knjižnic, uvod v novo 
sezono branja za odrasle Savinjčani beremo. Projekt 
smo skozi vsa leta nadgrajevali in da je bila pot 
prava, dokazujejo bralci – od začetnih devetdeset 
vpisanih v projekt smo lansko leto zabeležili že 
324. bralca. Kaj vam ponujamo tokrat, preverite v 
knjižnici. Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi. 

Zgodilo se je ...

Knjižne novosti

ODRASLI
• Bončina, T.: Izgorelost
• Williams, J.: Avgust
• Philips, S. E.: Zvezda večera
• Christie, A.: Pet prašičkov
• Braden, G.: Božanska matrika
• Walker, S.: Putinova nova Rusija
• Miklavčič, M.: Ogenj, rit in kače … 3. del
  
MLADINA
• Tristo zajcev, najlepše slovenske ljudske

pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega

• Zajc, D.: Bela mačica
• Jolly, J.: Mož s kratkimi lasmi
• Paul, M.: Devet mesecev
• Kinney, J.: Totalno uničenje
• Willis, S.: Povej mi, kako hitro gre
• Willis, S.: Povej mi, kaj je čas
• Uderzo, A.: Asterix in dirka po Italiji
• Uderzo, A.: Asterix na Korziki
• Ferry, B.: Deset pravil za rojstni dan
• Schulz, C. M.: Mulčki. 6-minutne zgodbe

POTOPISNO PREDAVANJE: 
GRENLANDIJA 

V petek, 15. novembra 2019, smo prisluhnili izjemno 
zanimivemu potopisnemu predavanju Celjanke Barbare 
Popit o največjem otoku na svetu – Grenlandiji. Popitova 
je v predstavitvi navdušila s fotografijami in lepo besedo, 
ko nam je predstavljala znamenitosti, kot so ledeni fjord 
Ilulissat, številne ledene gore, severnjaška flora z divjimi 
rožami in favna s tjulnji, kiti grbavci in orjaškimi komarji. 
Obale otoka pa so posejane z lesenimi živopisanimi vasicami 
in prijaznim avtohtonim prebivalstvom, največ je Inuitov. 
Krasen otok, kjer se čas ustavi. 

OBVESTILO
Spoštovani, obveščamo vas, da bo Občinska knjižnica Vransko izjemoma v torek, 24. decembra 2019, odprta 
od 9. do 15. ure., v torek, 31. decembra 2019, pa bo zaprta. Prosimo za razumevanje. 

VPISALI SMO TISOČO BRALKO! 
V oktobru smo se v Občinski 
knjižnici Vransko razveselili že 
tisočega člana. To je postala 
Iris Mikša, ki se je takole 
razveselila prejema članske 
izkaznice. 
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ŠIROKI REZANCI IZPOD SPRETNIH ROK NAJMLAJŠIH ŠOLSKIH KUHARJEV
Sredi deževnega novembra so se zbrali v gospodinjski 
učilnici kuharji in vrtnarji, ki so s seboj prinesli le lonček 
moke in eno jajce. Spretno so iz moke, jajca in ščepa soli 
zamesili testo. Medtem ko je testo počivalo, je bilo po-
trebnega nekaj pometanja pod mizami in brisanja miz. 
Tudi tega se je potrebno naučiti ... Priprava strojčkov na 
mize je terjala kar precej spretnosti, še posebej smo bili 
veseli strojčka, ki ga je učenec Rudi prinesel še od svo-
je babice. Star rezalnik se je izkazal za zelo učinkovit in 
zanesljiv kuhinjski pripomoček. Vrtenje ročke na strojčku 
je bilo najboljše, še posebej ker so na drugi strani ven lezli 
rezanci. Široke rezance smo si skuhali in malce posladkali. 
Saj že veste, kajne. Odlični so bili.

Mentorici: 
Maja Jerman in Nataša Pečovnik

ŠOLARJI ZAZNAMOVALI TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
V petek, 15. novembra, smo zaznamovali dan slovenske 
hrane, osrednji dogodek pa je seveda bil tradicionalni 
slovenski zajtrk. Glavni namen tega dne je podpora slo-
venskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spod-
bujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega 
okolja. Zaznamujemo ga vsako leto tretji petek v novem-
bru.

Naš letošnji tradicionalni slovenski zajtrk v šoli so sestav-
ljali maslo iz kmetije Flis iz Šempetra, med lokalnega čebe-
larja Kropivšek na Vranskem, kruh, ki ga peče Aleš Kos na 
Izlakah, mleko s kmetije Primoža Jermana z Vranskega ter 
jabolka pridelovalca Primoža Rojnika iz Braslovč.

Spraševali smo se, zakaj je lokalno pridelana hrana bolj-
ša. Je sezonsko dostopnejša, za proizvodnjo se zanjo lah-
ko uporablja manj konzervansov in barvil, zaradi krajših 
transportnih poti pride do manjšega izpusta toplogrednih 

plinov, z izbiro lokalne hrane ohranjamo delovna mesta 
na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovost-
no, lokalno pridelano hrano.

Kratek program so pripravili: harmonikarja Dominik 
Grahek Ličer in Matic Dobrovnik ter Manca Blatnik z 
deklamacijo. Po nagovoru ravnateljice Majde Pikl je sle-
dila degustacija medu iz šolskega čebelnjaka, za katerega 
večinoma skrbijo Ludvik Krajnc in mladi čebelarji. Otro-
ci imajo izredno radi tradicionalni slovenski zajtrk, zato 
menimo, da bi lahko bil na jedilniku prav vsak teden.

Mojca Remic in Nataša Pečovnik
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DOBRODELNI IN SOČUTNI DO ŽIVALI
Vsako leto 4. oktobra zaznamujemo svetovni dan živali, 
praznik, posvečen blaginji vseh živali in izboljšanju nji-
hovih življenjskih pogojev. V ta namen smo celoten ok-
tober v Vrtcu Vransko zbirali hrano, priboljške, rjuhe in 
odeje. Živali v zavetiščih so nemočne, saj so iz različnih 
razlogov ostale brez doma ali ga nikoli sploh niso imele. 
Kot že velikokrat smo tudi tokrat strokovni delavci, starši 
ter otroci pokazali srčnost in sočutje do živali. Zbrali smo 
namreč veliko količino stvari, ki smo jih oddali Zavetišču 
Zonzani v Dramljah. Upamo, da bomo živalim z našim 
prispevkom vsaj malo olajšali bivanje v zavetišču. Hvala 
vsem, ki ste pomagali pri zbiranju. 

Branka Hrastnik in Brigita Reberšek

V BELGIJO MATEMATIKI NA SLEDI
Naša šola v tem šolskem letu 
začenja nov Erasmus projekt 
Erasmus+ Math. Cilj projekta 
je učenje in poučevanje mate-
matike s pomočjo tehnologije 
in umetnosti, skratka inova-
tivno, povezano z vsakdan-
jim življenjem in sodelovalno. 
V tem duhu je potekala tudi 
prva mednarodna izmenjava v 
čudovitem belgijskem mestu 
Bruges. Od 3. do 7. novembra 
sva se je udeležili učiteljici Po-
lona Učakar in Maja Jerman, 
ki je tudi koordinatorica med-
narodnih projektov na šoli. 
Naši partnerji v projektu so po-
leg Belgije še Litva, Madžarska, 
Portugalska in Turčija. Na tri-
dnevnem delovnem srečanju 
smo spoznavali znamenitosti 
mesta in njegove povezave z 
matematiko, ki jo prav zares 
najdemo na vsakem koraku. 
Bruges je bil nekoč mesto vikin-
gov in pomembno pristanišče. 
Znan je po matematiku Simonu 

Stevinu, vafljih, čokoladi, čipkah, pivu in še po čem. Nadvse prijazni gostitelji so nas 
popeljali s kočijo, samo jedro mesta pa smo si ogledali med plovbo po kanalih, ki se 
vijejo med slikovitimi hišami. Obiskali smo osnovno šolo Basisschool Sint-Lodewijks-
college, tam smo učencem in učiteljem predstavili vsak svojo državo in primerjali 
šolske sisteme. V delavnicah smo pridobivali ideje za uporabo različnih orodij pri 
matematiki, ki jih bomo zdaj preizkušali na svojih šolah. Prejeli smo darilo Bee bot, 
čebelico, ki prvošolce spodbuja k osnovam kodiranja. Dogovorili smo se za potek 
naslednjih srečanj in nalogah za naprej. Prihodnje srečanje bo prvi teden v marcu 
na Portugalskem, udeležili pa se ga bodo učitelji skupaj z učenci. Timi vseh držav 
smo se strinjali, da je pred nami projekt, v katerem bomo navezovali prijetne stike, 
se veliko naučili in širili svoja obzorja. Naša šola bo gostiteljica drugo leto oktobra, 
pripravili pa bomo aktivnosti, v katerih bomo iskali povezave med matematiko in 
literaturo. 

Polona Učakar in Maja Jerman 
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GOZDNI ŠKRATKI SPET SKUPAJ
Vrtec Vransko svojim varovan-
cem tudi v tem vrtčevskem letu 
ponuja kar nekaj zanimivih krož-
kov, ki otrokom popestrijo že 
tako pestre in zanimive dni. Eden 
od njih so tudi Gozdni škratki, ki 
smo ga prvič izvajali lansko leto 
v sodelovanju z Zavodom za go-
zdove Slovenije oziroma z naši-
ma gozdarjema, g. Jožetom in 
g. Janezom. Ob tej priložnosti 
se jima zahvaljujemo za veliko 
znanja, ki smo ga pridobili med 
potepanji po gozdu. Lansko leto 
smo raziskovali gozd na Gorici, 
letos pa smo se na naše prvo 
raziskovanje gozda odpravili za 
Ilovico.

Pot nas je vodila mimo hmeljišč 
čez most, kjer smo se ustavili in 
pomahali šoferjem na avtocesti. 
Ko smo prišli do gozda, sta nas 
tam čakala gozdarja. Preden 
smo se odpravili naprej, smo si 
ogledali nalaganje velikih hlodov 
na prikolico. Pot nas je naprej 
vodila v gozd, ki je bil lepo post-
lan z listjem različnih barv in ob-

lik. Ker so v tem letu v skupini večinoma gozdne škratkinje, smo najprej poiskali 
gozdni parfum. Ta lepa naravna dišava je nastala, ko smo v rokah mečkali jelkine 
iglice. Po čem le diši? Nekaterim po pomaranči, po limoni, po čigumiju. Lepo na-
dišavljeni smo nadaljevali pot do drevesa, ki je odmrlo in se posušilo. Na njem smo 
našli gobe, ki so drevo že razkrajale, da bo iz njega nastal humus za druga drevesa. 
Humus? Zelo čudna beseda, ki jo je povedal gozdar, vendar si jo bomo ravno zato 
zapomnili. Lanski gozdni škratki so pokazali kar nekaj znanja, ki so ga do sedaj 
pridobili. Prepoznali so bukev, smreko, poiskali želod, storže. Gozdar nam je poka-
zal, da ima tudi storž letalčke, iz katerih zrastejo nove smreke. Veliko je bilo smeha 
in zabave, ker nas je gozd krasil z listi po glavi, v kapucah in še kje drugje. Odločitev 
je padla, kmalu se spet srečamo.

 Brigita in Klavdija

GASILCI IN VRTEC
Otroci preko različnih dejavnosti  v vrtcu spoznavajo svoj 
domači kraj, življenje in dogajanje v njem. Z vključevanjem 
v okolje jih postopoma vključujemo v kulturo, v kateri živi-
mo. Otroci si na ta način že v vrtcu pridobivajo konkretne 
izkušnje, saj so dejavnosti načrtovane tako, da se pri otro-
cih razvija tudi občutek za varnost. 

S pomočjo PGD občine Vransko  se trudimo otroke opol-
nomočiti z znanjem, kako reagirati in ravnati v primeru 
nesreč.

V sklopu teh dejavnosti smo si oddelki 4-6 let ogledali 
gasilski muzej v Prekopi, v igralnici plezali po lestvi, zvi-
jali cevi, se oblačili v gasilce, eksperimentirali z ognjem 
in svečami, gasili gorečo hišo, plezali skozi goreč obroč, 
izvedli evakuacijo. Seznanili smo se tudi, kako se odzva-
ti v primeru, da zagori olje.  Poleg tega smo na prostem 
z brentačami ciljali tarče, preko ovir prenašali vodo do 
ognja, se spuščali po gasilskem toboganu,  slikali in risa-
li gasilske tovornjake, gasilce, ogenj, raziskali notranjost 
gasilskih vozil ter si ogledali in  tudi pomerili gasilsko 
opremo. V telovadnici smo se spopadli z gibalnimi izzivi 
gasilskega poligona.

Za presenečenje tedna so poskrbele tri strokovne 
delavke vrtca ter hišnik, v sodelovanju s PGD Vransko. Na 

vrtčevskem igrišču je namreč zagorelo, otroci pa so takoj 
vedeli, da je potrebno poklicati številko 112. Usposobljene 
vzgojiteljice, ki so se pripeljale z gasilskim avtomobilom, 
so ogenj uspešno in hitro pogasile. Teden je minil, kot bi 
mignil. Bilo je zabavno, koristno, izkustveno in poučno.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Klavdija in Ida
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Na topel jesenski večer smo imeli v vrtcu 
Vransko jesensko srečanje. Priprave so po-
tekale že cel teden otroka, saj so otroci izde-
lovali glasbila in lučke. Vse skupine so odšle na 
pohod v gozd, od koder so prinesli material 
za gibalni poligon in nabirali kostanj. Na tak 
način so bili otroci aktivno vključeni v pripravo 
zabave z lučkami, ki smo jo že vsi komaj čaka-
li. In zgodilo se je.

ZABAVA Z LUČKAMI

Vranin glas

KOSTANJEV  PIKNIK

Po čarobni poti proti igrišču, ki jo je razsvetljevalo približno sto lučk, so se 
otroci skupaj s svojimi starši odpravili na igrišče. Tam so za presenečenje 
poskrbele strokovne delavke, ki so s senčnimi lutkami zaigrale pravljico Anje 
Štefan Zvonček. Po igrici pa je sledilo druženje ob peki kostanja, prepevanju 
ob ognju, gibanju po poligonu in sladkanje s čajem. Otroci so se lahko preiz-
kusili tudi v animaciji lutk, ki so nastopale v uvodu. Svojo čarobnost so ime-
la tudi igrala v temi. Kako lepo se je bilo voziti po toboganu z lučko na glavi.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo staršema Brini Kraševec, ki je s kita-
ro popestrila pevski kotiček, in Maticu Golavšku, ki je pomagal pri peki 
kostanja. Hvala pa tudi vsem staršem, ki so pridno prinašali v vrtec kostanj 
in kozarce za lučke. Skupaj smo doživeli lep, igriv in zanimiv večer.

 Koordinatorice srečanja: Branka, Nada in Brigita

Sončni in  izredno topli jesenski  oktobrski  dnevi  so kar vabili v  naravo, zato smo učitel-
ji OPB  predlagali učencem kostanjev piknik. Navdušenje je bilo izredno. Podaljškarji so 
s starši in starimi starši  vsakodnevno hodili v gozd nabirat kostanj. Prizadevno so ga 
prinašali v šolo, kjer smo ga skrbno zbirali. Učiteljice smo ga zarezale, da ga gospodu 
Jožetu med peko ne bi razneslo. Iz časopisnega papirja smo gubali vrečke za pečen 
kostanj, ki so se ga učenci zelo veselili in nestrpno pričakovali. Nekateri  učenci so pri 
pripravi prizadevno pomagali, drugi pa so bili  na šolskem igrišču športno aktivni. Konč-
no je bil pečen in zelo vroč! Kostanje so  učenci prejeli v vrečki. Odhiteli so na klopce 
in v različne kotičke luščit lupino in s tem razvijat ročne spretnosti, da so  se končno  

posladkali  z jesenskimi zdravimi 
plodovi. Piknik smo izvajali  tri 
popoldneve, vendar so učen-
ci  izrazili željo, da bi še kar pekli 
kostanj.

Učenci OPB 1., 2., 3., 4. in 5. razre-
da  ter učitelji Breda Čvan, Jože 
Toplak, Neža Justinek in Darja 
Savinek smo bili z izvedbo kostan-
jevega piknika zelo zadovoljni.

Učenci in učitelji OPB
iz OŠ Vransko
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ZAZNAMOVALI SMO EVROPSKI DAN JEZIKOV – 26. SEPTEMBER
Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno 
raznolikost v Evropi. Praznujemo ga zato, da seznani-
mo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpi-
ramo večjezičnost in medkulturno razumevanje, da 
opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost 
Evrope in da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov 
v šoli in izven nje.
Kako smo EDJ zaznamovali na naši šoli?
Razmišljali smo o tem, kaj nam tuji jeziki pomenijo, v 
tujih jezikih smo pisali opomnike, lepe misli, besede 
z globljim pomenom ... Za učence prvega in drugega 
triletja so učenci izbirnega predmeta nemščina odigrali 
pravljico Sneguljčica.

Aktiv učiteljev tujih jezikov

Vranin glas / Iz življenja društev

ODBOJKA – ŠD PAPAGAJI VRANSKO USPEŠNI V POKALNEM TEKMOVANJU OZS
Tudi letos so se vranski odbojkarji odločili svojo kakovost 
preveriti v pokalnem tekmovanju Odbojkarske zveze Slo-
venije. Začeli so suvereno in v domači dvorani v 2. kolu 
gladko s 3 : 0 (-4, -13, -10) v nizih nadigrali ekipo Adergas iz 
Kranja in se uvrstili v naslednji krog tekmovanja. 

V 3. kolu je na Vransko prišla ekipa MOK Kočevje, ki pa je 
bila ravno tako prenizka ovira za razigrane Papagaje. Na 
tej tekmi smo bili poleg lepe predstave naših odbojkarjev 
in gladke zmage veseli predvsem obiska gledalcev, kajti 
100 bučnih navijačev na odbojkarski tekmi na Vranskem je 
praktično nepredstavljivo. Hvala vsem podpornikom.

Po dveh domačih tekmah so se Papagaji v 4. krogu pokala 
OZS z nekaj najzvestejšimi navijači odpravili na gostovan-
je na Primorsko. V Prvačini so se pomerili z ekipo HIT Nova 
Gorica, ki je desetletje igrala v prvi slovenski ligi. Vložek na 
tekmi je bil velik, kajti zmaga je prinašala uvrstitev med 
16 najboljših moštev in domač dvoboj z vrhunsko ekipo 
Calcit Kamnik. V prvem nizu so naši odbojkarji po nape-
tem boju in štirih zaključnih žogah za zmago na koncu 
klonili z rezultatom 28 : 30. V naslednjih dveh nizih je do 
izraza prišla kakovost nasprotnikov in njihove dolgoletne 
izkušnje igranja na najvišjem nivoju, tako da so morali Pa-

pagaji na koncu tekme stisniti roko boljšemu nasprotniku. 

Letošnjo udeležbo v pokalnem tekmovanju lahko skle-
nemo s pozitivno oceno. Ugotovitev, da se lahko ama-
terska ekipa odbojkarskih entuziastov tako dobro kosa s 
prekaljenimi igralci in uvrstitev v 4. krog pokalnega tek-
movanja je za ŠD Papagaje vrhunski dosežek. Naslednje 
leto gremo še dlje!

Darko Kramar

ČLANSKI NOGOMET PREBUDIL VRANSKI ŠPORTNI DUH
Kar nekaj let je minilo, odkar je nazadnje na Vranskem 
igrala članska nogometna ekipa. V letošnji jeseni se je to 
spremenilo, kajti v tekmovalno sezono 2019/2020 Med-
občinske članske lige Golgeter je vstopila tudi ekipa NK 
Savinjska Vransko. Ekipa je sestavljena iz domačih fan-
tov, ki so se jim pridružili nogometaši iz celotne Savinjske 
doline. Z lastnimi sredstvi so začeli pisati novo zgodbo in 
uspešno izpeljali jesenski del sezone. Z dobrimi rezulta-
ti, predvsem na domačem igrišču, so na stadion Videm iz 
tekme v tekmo privabljali več in več gledalcev. Vrhunec 
tega dela sezone je zagotovo zmaga na lokalnem derbiju 

proti lanskoletnemu zmagovalcu lige NK Žalec. Jesenski 
del so nogometaši zaključili na gostovanju v Kozjem, ka-
mor se je z njimi odpeljalo tudi 20 navijačev z Vranskega. 
To je najlepši simbol povezovanja med lokalno skupnost-
jo in nogometaši članske ekipe.  

Po jesenskem delu NK Savinjska Vransko zaseda 8. mes-
to med enajstimi ekipami MNZ Članske ekipe Golgeter. 
Trener ekipe Tilen Šmigoc se zaveda, da morda manjka 
nekaj točk, a je z jesenskim delom sezone zadovoljen: 
"Kar nekaj domačih fantov že dolgo ali sploh nikoli ni ig-
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ralo članskega nogometa in potreben je čas, da se na vse 
skupaj privadimo. Jedro ekipe je izkušeno, imamo kvalite-
to, a nam je na nekaterih tekmah hrbet obrnila tudi no-
gometna sreča. Kakor koli, vesel sem, da imamo na Vran-
skem znova člansko ekipo, ki zagotovo dodaja vrednost 
našemu klubu. Tudi navijači so ekipo lepo sprejeli in veseli 
smo, da smo oživili športni duh Vranskega. To smo v zad-
njih letih pogrešali. Pred nami je nekaj premora, potem pa 
priprave na nogometno pomlad.” 

Po vzoru ostalih klubov tudi NK Savinjska Vransko čaka-
jo zimske priprave na istrski obali. “Organizacija kluba je 

vse boljša in boljša. Pred sezono smo obnovili dotrajane 
tribune, kupili nove drese in klubske trenirke, konec feb-
ruarja pa se odpravljamo tudi na priprave v Umag. Veči-
no sredstev prispevamo člani, a prepričani smo, da bomo 
z nadaljevanjem lepe športne zgodbe uspeli prepričati 
tudi uspešne lokalne podjetnike, da nam pomagajo po 
svojih zmožnostih. Če torej potegnem črto, sem zadovol-
jen z organizacijskim delom, prepričan pa sem, da bomo 
izgubljene točke na igrišču nadoknadili v drugem delu se-
zone,” zaključuje Tilen Šmigoc.

NK VRANSKO

OKREPLJENI VRANI VRANSKO ŠE MOČNEJŠI V NOVO SEZONO
Po lanskoletni sezoni, polni presežkov, v kateri smo v kate-
goriji U13 osvojili zgodovinsko 6. mesto v 1. SKL, se uvrstili na 
finalni turnir najboljše četverice v ligi jr. NBA, s selekcijo U11 
suvereno premagovali vrstnike iz Uniona Olimpije in Heliosa 
ter še mnogih drugih lepih trenutkih, smo VRANI Vransko 
pogumno in bojevito zakorakali v novo tekmovalno sezono.

V novi sezoni smo še posebej veseli okrepitev v najmlajših 
vrstah, kajti najmlajša in v lanski sezoni številčno najšibkejša 
selekcija je letos doživela pravi košarkarski BUM. Medtem ko 
smo v pretekli sezoni komajda sestavili ekipo za tekme, je le-
tos vrvež na treningih nepopisen. Barve najmlajših vranov bo 
v selekciji U9 zastopalo kar 30 otrok. Otroci se z nasmehom 
na licih učijo prvih košarkarskih veščin in – kar je najpomemb-
neje – se zabavajo. V prvinskem otroškem veselju selekciji U9 
in U11 pričakujeta prve januarske tekme, ki bodo za njih prvi 
vrhunec in zaslužena nagrada za opravljene treninge. 

Selekcije od U13 in starejše, vključno s člansko ekipo, so že 
v polnem tekmovalnem zagonu. Letošnja selekcija U13 je 
glede na lani šibkejša, saj ima v ekipi le enega 12-letnika. Vsi 
ostali so mlajši, tako da letos realno ne računamo na tako do-
bre rezultate kot v pretekli sezoni. A ta selekcija bo skupaj 
igrala še dve leti in vsi realni optimisti verjamemo, da lahko 

naslednje leto ogrozi najboljšo uvrstitev katere koli selekcije 
v 12-letni zgodovini kluba VRANI Vransko in naskakuje finalni 
turnir najboljše četverice, ki se nam je lani le za las izmaknil. 
Ekipo U13 vodi fenomenalni in neumorni kapetan Tjaš NO-
VAK, ki je eden nosilcev igre vranov tudi v selekciji U15. 

Ravno tako kot U13 je tudi selekcija U15 letos močno pomla-
jena. Le trije igralci ekipe, ki ji na igrišču suvereno poveljuje 
kapetan Žan BIZJAK, so stari 14 let, medtem ko so ostali mlaj-
ši. Zato smo realno pričakovali slabše rezultate, a fantje se s 
tem niso strinjali. Uvod v sezono v 2. SKL z razmerjem zmag 
in porazov 6 : 0 nam je omogočil napredovanje v 1. SKL, kjer 
pa fantje nadaljujejo z nezmanjšanim tempom. V nedeljo so 
razmerje zmag povišali na 7 : 0 in tako tudi prvi del tekmo-
vanja v 1. SKL pričeli s suvereno zmago nad sicer zelo dobro 
ekipo Domžal. Ob vsem tem bolj kot sami rezultati navdušuje 
njihova predstava na igrišču. Uživamo, ko gledamo, kako naši 
igralci disciplinirano, neverjetno agresivno in kombinatorno 
v hudem ritmu lomijo in s svojimi veščinami v obup spravljajo 
večje in fizično močnejše nasprotnike. Ja, nekaj let kvalitetne-
ga, metodičnega treninga se na igrišču pozna. 

Enak scenarij kot selekcija U15 piše tudi ekipa U17, ki ji na ig-
rišču poveljuje Filip PIKŠ. Fantje iz ekipe U17 so se v prvem 
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delu tekmovanja s šestimi zmagami in brez poraza gladko 
uvrstili v 1. SKL, kjer jih v nadaljevanju sezone čakajo težki 
nasprotniki in napeti obračuni. Ekipa U19 s kapetanom Ane-
jem LISANČIČEM na čelu moči s svojimi nasprotniki meri v 2. 
SKL, kjer s štirimi zmagami in dvema porazoma kroji vrh lest-
vice. Visoke cilje pa so si zastavili tudi naši člani, ki s trenutnim 
razmerjem zmag in porazov 2 : 2 ciljajo na uvrstitev med prve 
4 ekipe vzhoda in s tem uvrstitev v končnico in razigravanje 
za prvaka 4. SKL. Člane na igrišču vodi neumorni in energični 
ŽAN, za katerega tako kot za ostale igralce nobena žoga ni 
izgubljena. 

In kako potekajo naši treningi? VRANI Vransko vsak dan prid-
no treniramo v odličnih pogojih v naši dvorani na Vranskem. 
Trikrat tedensko so treningi organizirani tudi v Žalcu in enkrat 
na teden v Šempetru. Barve VRANOV letos zastopa skoraj 
120 igralcev. Užitek je priti pogledat trening v polno zasedeno 
dvorano VRANA, kjer najmlajše v prvi tretjini dvorane vragolij 
z žogo uči trener Žan OCVIRK, v srednji tretjini mladinci igrajo 
tisto pravo, dinamično košarko pod vodstvom trenerja Boja-
na SUŠINA, medtem ko v zadnji tretjini svojo skupino fantov 
na tekme pripravlja Luc OCVIRK. Če fantje po uri in pol inten-
zivnega treninga izvajajo pressing po celem igrišču in dajejo 
od sebe vse, kot da se je trening šele ravnokar začel, potem 
vemo, da je kemija prava. Za tako dobro kondicijsko vzdržlji-
vost mora biti prava tudi telesna priprava. Zanjo pri igralcih 

U15, U17 in U19 že drugo leto zapored skrbi kinezologinja 
Tjaša BRIŠNIK. Da ekipa diha drug z drugim in drug za dru-
gega, priča še en prizor s treningov. Teh se namreč udeležuje 
in na njih soigralce s klopi spodbuja tudi poškodovani Leon 
PIKŠ, ki komaj čaka, da bo lahko pod koši znova delil banane. 

Letošnja sezona bo tekmovalno zelo pestra. Tekmovali 
bomo v vseh selekcijah državnega prvenstva pod okriljem 
Košarkarske Zveze Slovenije (U9, U11, U13, U15, U17, U19 + 
člani) in v Pokalu ŠPAR. Že tradicionalno bomo merili moči 
tudi v tekmovanju Basket4kids v organizaciji Šport TV ter dru-
gič zapored v tekmovanju osnovnih šol jr. NBA. 

Rezultati so pomembni in veselimo se vsake zmage. A v klu-
bu se zavedamo, da je bolj pomembno od rezultata samega, 
da se otroci gibajo in spoznavajo pomembnost timskega dela 
ter da preko športa gradijo svojo osebnost. Da spoznajo, da 
ni najpomembneje biti najboljši igralec ekipe, temveč da je us-
peh ekipe mozaik, v katerega mora sleherni igralec na igrišču 
in rezervni klopi prispevati svoj delež. Ne bomo zmagali vseh 
tekem, a nikomur svoje kože ne bomo poceni prodali. VRANI 
Vransko, vsak dan močnejši! 

Za vpis otrok v KK VRANI Vransko pokličite: 
Žan OCVIRK, 031 858 257. 

Darko Kramar

Levo: Najprijetnejši dogodek za mlade VRANE – poletni 
tradicionalni košarkarski tabor 

Zgoraj: Mladinci U19 naskakujejo 
preboj v 1. SKL.

Selekcija U17 na prenovljenem 
parketu v Športni dvorani 
Vransko
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DVE VAJI V ENEM DNEVU
Oktober je mesec požarne varnosti, zato se v tem mese-
cu še posebej daje poudarek na varstvo pred požari in 
ostalimi nesrečami. Kot vsako leto so tudi letos potekale 
vaje po vseh poveljstvih in tudi GPO Vransko ni bilo izje-
ma. Tokrat smo vajo pripravili gasilci iz Ločice.

Vajo smo pripravili in izvedli v Zahomcah, v zaselku Ravne, 
na kmetiji Urankar, po domače Ocvirk, in sicer 26. oktobra 
2019 ob 10. uri.

Predpostavka je bila, da je strela udarila v transformator, 
ki je le streljaj oddaljen od poslopja. To je zanetilo manjši 
požar v žagi, zaradi odtrgane žice pa je nastal še požar v 
naravi. Poškodovan je bil tudi delavec v žagi, v dimu pa 
ujeti otroci v sosednji stavbi. Gašenje in reševanje iz ob-
jektov sta izvedli PGD Ločica in PGD Vransko, ki sta uspeš-
no rešili vse ogrožene in pogasili požar, PGD Prekopa in 
PGD Tešova pa sta gasili požar v naravi in ga tudi uspešno 
pogasili. Na vaji, ki je bila uspešno zaključena ob 10.34, je 
sodelovalo osemintrideset gasilcev z osmimi vozili. Zah-
valjujemo se kmetiji Urankar, ki nam je omogočila prostor 
za vajo.

 

 

Zvečer ob 19. uri pa smo bili člani PGD Ločica aktivirani še 
na vajo treh obmejnih društev Motnik, Trojane, Ločica, ki 
jo tradicionalno prirejamo že več kot deset let. To je bila 
nočna vaja, zato smo preizkusili tudi delovanje svetil, ki jih 
imamo gasilci na čeladah, v rokah in na vozilih.

V scenariju je bil požar stanovanjske hiše, v kateri je bilo 
ujetih več ljudi. Tudi tu smo gasili, varovali in reševali iz 
objekta. Sodelovali smo z dvema voziloma in dvanajstimi 
gasilci.

Vajo, katere glavni poudarek je, da gasilstvo ne pozna 
meja in smo pripravljeni pomagati komur koli in kjer koli, 
smo uspešno zaključili. Vodilni v občinah so naredili korak 
naprej in podpisali pogodbe o sodelovanju, kar pomeni 
pravno podlago za sodelovanje.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem gasilcem, ki svoj prosti 
čas namenijo gasilstvu in nesebično pomagajo vsakomur 
v nesreči. Naj bo dan ali noč, gasilci hitijo NA POMOČ!

Anton Urankar,
poveljnik PGD Ločica

Iz življenja društev
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JESENSKE AKTIVNOSTI PD VRANSKO
Po prijetnem druženju s člani PD Križna gora na našem sep-
tembrskem izletu s piknikom so se slednji odločili, da pride-
jo k nam na izlet v neznano, naši vodniki in člani pa so jim 
z veseljem ponudili vodenje. Sprejeli smo jih na domačiji 
Ludvika Pikla v Brodeh, kjer so si najprej ogledali etnološko 
zbirko kmečkega orodja, nato pa še sosednjo  hmeljarsko 
kmetijo Rovan, katere korenine segajo v njihovo vas, v 
Podkraj pri Colu. Od tu so se odpeljali do Lovskega doma 
na Tešovi, naprej pa je del skupine nadaljeval pot peš preko 
Polšnika, Ručgarja, razgledišča pri križu nad Ropasijo, mimo 
cerkvic sv. Katarine in Matere Božje do planinskega doma 
na Čreti, kjer jih je že čakal razposajeni drugi del skupine, 
ki se je na Čreto pripeljal z avtobusom. Izlet so zaključili s 
sveto mašo v cerkvi sv. Jeronima na Taboru, ki jo je daro-
val vranski župnik Jože Turinek, nato pa smo se v Podgradu 
poslovili z obojestransko željo po nadaljnjem sodelovanju.
Ker je bil ravno čas martinovanja, smo se člani in prijatelji 
našega društva naslednji dan odpeljali na Martinov izlet, 
letos na Goričko, v Domanjševce, k 
madžarski narodni skupnosti. Tu smo 
se udeležili 9. Mednarodnega Marti-
novega pohoda, ki nas je najprej vodil 
mimo romanske cerkve sv. Martina iz 
13. stoletja, kjer je tudi prva kontrolna 
točka Martinove poti v Sloveniji. Po-
hod smo po približno treh urah zakl-
jučili z martinovim kosilom v etnograf-
ski hiši v Domanjševcih.  Tu so poleg 
razstavnih prostorov še poslovni pros-
tori madžarska narodne samouprav-
ne skupnosti občine Šalovci, ki želi na 
bivši kmetiji družine Kalamar predstaviti 
običaje in vsakodnevna opravila zdavnaj 
pozabljenih obrti.
Nam pa se še ni mudilo domov, zato 
smo se ustavili še ob Soboškem jeze-
ru  v paviljonu Expano,  ki ponuja ogled 

Pomurja v malem.

Le dan prej je na Dvojezični osnovni šoli Lendava  poteka-
lo 31. regijsko tekmovanje Mladina in gore. Za PD Vran-
sko so kot člani šolskega planinskega krožka, ki ga vodi 
mentorica Mojca Remic,  tekmovali Jure Kropec, Martin 
Strnišnik, Tillen Lešnik Pikl in Lovro Praprotnik. Fantje so 
dosegli 2. mesto, za kar jim iskreno čestitamo.

Omeniti moramo še skupino, ki se z mentorico Nežo 
Justinek v okviru istega krožka udeležuje tekem Savinj-
ske orientacijske lige in je trenutno z ekipo A v skupnem 
seštevku vseh ekip Savinjske regije na 4. mestu za uvrs-
titev na državno planinsko orientacijsko tekmovanje.

V naslednjih dneh se že veselimo vsakoletnega izleta v 
neznano, do konca leta pa še nočnega božičnega poho-
da na Čreto in silvestrskega pohoda. Pridružite se nam, 
planinci smo vedno dobre volje.

PD VRANSKO

Iz življenja društev / Iz življenja župnije

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE
Obnova župnijske cerkve na Vranskem se za letošnje leto počasi zaključuje 
in zunanjost bo dobila končno podobo.
V mesecu decembru in januarju vas bodo na domu obiskali župnijski svetni-
ki ter ključarji in prinesli župnijski koledar ter prosili za prostovoljne  darove 
za odplačilo  bančnega posojila, ki je bilo najeto za obnovo kulturno sakral-
nega objekta – župnijske cerkve.
Veseli bomo, če boste še naprej v svoji velikodušnosti pripravljeni pomagati 
pri odplačilu najetega posojila v znesku 218.000.00 evrov.
Izdelava strešne konstrukcije, kritina ter izboljšanje statike cerkve  znaša 
122.000.00 evrov, fasada, nova okna in ureditev okolice s tlakovci pa 
96.000.00 evrov.
Za vašo velikodušnost se že vnaprej zahvaljujemo in naj vam Bog povrne s 
svojim blagoslovom za vaš dar.

 Župnijski ključarji in svetniki ter župnik Jože



26 Iz življenja župnije

ROMANJE NA SVETE VIŠARJE

ZAKONCI JUBILANTI 2019
Letošnja zahvalna nedelja na Vranskem je bila prav poseb-
na. Poleg zahvale Bogu za vse prejete darove narave je bila 
tu na mestu tudi zahvala za sozakonca.

To nedeljo so praznovali zakonci, ki letos obhajajo svojo 
5., 10., 15., 20., 25. ...  dva para 50. in en par 55. obletnico 
poroke. Zlato poroko - 
častitljivih 50 let - obhaja-
jo Filip in Marjana Križnik 
ter Jože in Fanika Je-
len. Zbranih je bilo okrog 
20 parov. V cerkvi jih je 
ob spremljavi poročne 
koračnice prijazno sprejel 
in nagovoril naš domačin, 
gospod Izidor Pečovnik, 
ki se je ravno te dni mudil 
v domači fari. Vsem pri-
sotnim parom je ponovno 
povedal in položil na srce, 
kako pomembna in velika 
je ljubezen v zakonu, da 
jo je potrebno negovati in 
nanjo paziti kot na najbolj 
žlahtno čašo, da se ne raz-

bije. Jubilanti so v spomin dobili knjižico z mislimi ob oblet-
nici poroke, ki jo bodo lahko večkrat vzeli v roke in iz nje kaj 
lepega in spodbudnega prebrali. Po slovesni sveti maši je 
sledilo prijetno druženje ob pecivu in kozarčku.

 Nataša Juhart

Župnija Vransko že vrsto let organizira enodnevna ro-
manja. Drugo romanje od letošnjih treh je bilo na Svete 
Višarje. Na sončno soboto se nas je poln avtobus veselih 
romarjev podal na pot k našim zahodnim sosedom. V bož-
jepotni romarski cerkvi smo imeli sveto mašo, ki jo je vodil 
škof Metod Pirih s številnimi duhovniki. Med njimi je bil 
tudi naš domači župnik Jože Turinek. Po maši in krajšem 

razgledu po lepi pokrajini smo se z gondolo podali nazaj 
v dolino in pot nadaljevali proti Kranjski Gori, kjer smo si 
ogledali  farno cerkev. Na poti domov smo se ustavili še 
na Brezjah, kjer smo imeli predvidene večernice. Polni 
lepih doživetij in božjega blagoslova smo se v zgodnjih 
večernih urah vrnili domov.

Rafko Novak
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Čeprav smo o privezovanju psov in sprehajanju že pisali, se 
tokrat na prošnjo občanov dotikamo ravno nasprotne teme. 
Torej o nenadzorovanem sprehajanju psov. Psi so pogosto 
brez nadzora in s tem, ne glede na njegov karakter ali ve-
denje, ogrožajo druge ljudi in/ali pse. Vsak skrbnik psa naj 
zanj, kot je to določeno z zakonom, tudi ustrezno poskrbi. 
Kot določa Pravilnik o zaščiti hišnih živali v 4. členu, kjer so 
opisane naloge skrbnika hišne živali, mora le-ta: 
Storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so 
v njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko povzročijo 
bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali.
Skrbnik hišnih živali mora poskrbeti za ustrezno namestitev 
in skrb za živali, še posebej pa zagotoviti:
• kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo (poseb-

na pozornost naj bo pozimi v času, ko temperature hitro 
padajo); 

• ustrezno gibanje živali glede na vrsto (sprehajanje, nad-
zorovani izpusti);

• ukrepe, ki preprečijo pobeg živali (ograja, povodec, 
boks).

Psi, ki so na javnih površinah (kamor spadajo tudi ceste) 
brez nadzora in se prosto gibajo naokoli, predstavljajo ve-
liko nevšečnost za mimoidoče. Nekateri izmed njih se psov 
bojijo, drugi hodijo mimo s svojimi psi, ki morda niso na-
klonjeni srečanju z drugim psom, ki sili vanj. Vse to pov-
zroča nepotreben stres in nejevoljo med občani. Vsak pes, ne 
glede na vzgojo, bo v različnih situacijah različno odreagiral 
na srečanje. Zato je izjemno neodgovorno, da svojega psa ni-
mate pod stalnim nadzorom. Veliko nevšečnosti si prihranite 
tudi z sterilizacijo oziroma kastracijo psa. Splošno znano je, 
da so psi po tem kratkem rutinskem posegu bolj umirjeni in 
se ne oddaljujejo od svojega doma, ker nimajo paritvenega 
nagona. Poleg tega je paritev psov brez rodovnika skrajno 
neodgovorna, predvsem ob dejstvu, da so zavetišča pri nas 
vedno polna zapuščenih psov.
Kljub vsemu zgoraj opisana dejstva ne pomenijo, da naj bo 
pes pripet na verigi ali zaprt v boksu 24 ur na dan. Pravil-

nik o zaščiti hišnih živali namreč narekuje tudi več osnovnih 
stvari, ki jih je nujno potrebno zagotoviti. Kot smo že omeni-
li, je psu potrebno zagotavljati ustrezno prehrano, stalno pa 
morajo imeti na voljo vodo. Psa je treba redno negovati in 
mu odstranjevati zajedavce, kot so bolhe, klopi, gliste in tra-
kulje. Gliste in trakulje se lahko ob ugodnih pogojih prenaša-
jo tudi na človeka.
Temeljna določila v zvezi z bivališčem psa predpisujejo:
• da mora bivališče nuditi zaščito pred padavinami, ve-

trom, mrazom in sončno pripeko;
• da je treba bivalni prostor redno čistiti in dnevno 

odstranjevati iztrebke;
• da mora imeti pes, ki biva zunaj, ustrezen pesjak in uto 

oziroma drugo enakovredno zavetje.
Če je pes privezan, mora biti za neovirano gibanje dolžina 
verige enaka vsaj 3-kratni dolžini psa od smrčka do korena 
repa, vendar v nobenem primeru ne manj kot 3 m (merje-
no pri tleh). Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali 
pretesno ovratnico.Opozarjamo, da določila opisujejo mini-
malne standarde.
Zopet poudarjamo, da sodobna doktrina odločno odsvetu-
je dolgotrajno privezovanje. S takim korenitim posegom 
v življenje psa človek psu povzroči cel kup omejitev, ki pri 
psu povzročajo resne vedenjske spremembe. Znanstveno 
je dokazano, da pes, ki je stalno privezan, lahko postane 
»agresiven« ali začne kazati druge oblike nezaželenega ve-
denja kot na primer neprestano lajanje, tuljenje in podobno. 
V primeru, da za psa ne morete ustrezno skrbeti, je najbolje, 
da ga oddate nekomu, ki bo to zmožen oziroma ga predate v 
zavetišče. Prav tako se ne odločajte za instant "rešitve", kot 
je uporaba elektrošok ovratnic, ki psu povzroča stres, boleči-
no in sčasoma nove vedenjske težave. V kolikor imate težave 
z vzgojo psa, se obrnite na za to usposobljene strokovnjake, 
ki izbirajo metode šolanja, koristnega psu, ter dolgoročno z 
malo dela prinašajo pozitivne rezultate. Uporaba elektrošok, 
zateznih ali bodečih ovratnic NI več potrebna.
Vsako odstopanje v zgoraj opisanih ravnanjih lahko veteri-
narska inšpekcija kaznuje z denarnimi sankcijami. V kolikor 
opazite psa, ki živi v neustreznih pogojih, ste dolžni zadevo 
(anonimno) pisno prijaviti na UVHVVR enota Celje, Ljubljan-
ska 1/a, 3000 Celje ali preko telefona (03) 425 27 70 oziroma 
e-naslova OU-Celje.UVHVVR@gov.si, lahko pa se za pomoč 
pri prijavi obrnete tudi na nas Zavod Muri 070/85-11-66.
Vsi tisti, ki za svoje pse zgledno skrbimo in jim zagotavljamo 
vse, kar pes za kvalitetno življenje potrebuje, pa bodimo za 
zgled, tudi ko se s psom nahajamo v urbanem okolju.
Pasji iztrebki na pločnikih, mestnih zelenicah in poteh 
v parkih predstavljajo veliko nadlogo. Gre za higienski, 
zdravstveni in ne nazadnje estetski problem. Pobiranje 
pasjih iztrebkov za svojimi psi v urbanem okolju je naloga 
vsakega odgovornega skrbnika psa. Ker pa živimo v okolju 
z ogromno možnosti za gozdne in naravne sprehajalne poti, 
je najbolje, da se za sprehajanje odločamo ravno tam. Tudi 
vaš pes se bo najbolje počutil v naravnem okolju, stran od 
motečih dejavnikov urbanega okolja in množice ljudi.

Katjuša Rajovec

BODIMO ODGOVORNI SKRBNIKI SVOJEGA PSA

Ne spreglejte
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KATERE PRAVICE LAHKO UVELJAVLJAJO INVALIDI NA UPRAVNI ENOTI

Osebe, ki imajo status invalida, lahko na upravni 
enoti uveljavljajo različne pravice. Pridobijo si lahko 
parkirno karto, Evropsko kartico ugodnosti, tehnične 
pripomočke, lahko si uredijo  prilagoditev vozila kot tudi 
uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za vozila.  

Parkirno karto za invalide izda Upravna enota Žalec 
v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, do 
katere so upravičene:  
• osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali 

paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali 
medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro,  

• osebe z multiplo sklerozo,  
• osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z 

ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro,  
• težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega 

priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno 
in duševno prizadetih oseb,  

• osebe, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi 
izgube vida in

• mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno 
prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, 
paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice 
ovirane pri gibanju.  

Upravičenci lahko zahtevo za izdajo parkirne karte 

podajo na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, 
kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. 
Zahtevi je potrebno priložiti odločbo o invalidnosti, iz 
katere je nedvoumno razvidna upravičenost, oziroma 
potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju 
enega izmed zgoraj opisnih pogojev in dve fotografiji, 
velikosti 35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe.

Za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka 
za parkiranje motornih vozil se ne plača upravna taksa, 
plača se le obrazec v višini 2,86 EUR. V kolikor vlagatelji 
vlogi priložijo vse zgoraj navedene priloge, se jim 
parkirna karta izda takoj.

Evropska kartica ugodnosti za invalide invalidom 
omogoča uveljavljanje komercialnih popustov 
predvsem na področju prometa, turizma, kulture, 
športa, prostega časa in na drugih področjih, ki 
priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega 
statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih 
okvar, tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih 
državah članicah EU.  

Bazo komercialnih ugodnosti v Sloveniji najdete na 
naslednji povezavi : http://www.invalidska-kartica.si/. V 
aplikaciji so navedene ponujene komercialne ugodnosti 

PRIHOD SVETEGA MIKLAVŽA
 

Miklavž prihaja med nas, 
veselje čaka nas, 

Miklavža se veselimo, 
podobni mu biti želimo. 

Dragi otroci!  
Na predvečer praznovanja godu 
sv. Miklavža bo tudi vas obiskal 

sv. Miklavž s svojim spremstvom 
v četrtek, 5. decembra, ob 17. uri v vaši župnijski 

cerkvi sv. Mihaela.
 Najmlajši mu narišite kakšno risbo, starejši pa se 

potrudite ter mu napišite ali narišite, kako so včasih vaši 
dedki in babice pričakovali sv. Miklavža ali kakšno zgodbo 

iz njegovega življenja.
Ne pozabite se podpisati ter skupaj s poštnino (prvi, drugi 

otrok v družini vsak po 10 evrov, za tretjega, četrtega, .....
poštnina ni potrebna, risbica pa) pismo oddate v nabiralnik 

po sveti maši v nedeljo, 24. 11. in 1. 12.  
Nabiralnik bo na razpolago tudi  v trgovini "Šventner" 

od ponedeljka, 25. 11., do torka, 3. 12. 
Prosim vas, da ste s pošto točni, ker imam veliko 

(veselega) dela.
Vaš sveti Miklavž 

 Ne spreglejte
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za invalide iz vse Slovenije. Ugodnosti je mogoče iskati 
po posameznih krajih in po posameznih področjih 
(kultura, šport, prosti čas, transport in turizem).  

Evropsko kartico ugodnosti lahko pridobijo tisti 
upravičenci – invalidi, ki so državljani Republike Slovenije 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki 
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, to so 
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe 
s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem 
razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami 
zdravja.

Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko 
vložijo na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu, 
ne glede na kraj bivanja. Vlogi je potrebno priložiti 
barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm (velja tudi 
fotografija za osebno izkaznico, potni list ali vozniško 
dovoljenje) ter navedbo invalidnosti ali telesne 
okvare. Zaželeno je, da je k vlogi priložena odločba o 
invalidnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji 
morajo k vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, 
da imajo status invalida, skupaj z uradnim prevodom.  

Pravico do tehničnega pripomočka  oziroma do 
prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe s posebnimi 
potrebami na osnovi Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov, in sicer uveljavljajo pravico do tehničnega 
pripomočka gluhi, naglušni, slepi, slabovidni, gluhoslepi, 
pravico do   prilagoditve vozila pa gibalno ovirani 
invalidi, ki lahko vozilo upravljajo sami, ter invalidi, 
ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno 
potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. 
Lista tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila se je 
od leta 2014 spremenila/dopolnila že dvakrat, tako da 
lahko izbirate med 37 pripomočki oz. 54 prilagoditvami 
vozila. Največja sprememba pa je, da lahko gluhe osebe, 
ki imajo nad 95 odstotkov okvare sluha po Fowlerju, 
tudi če nimajo izkaznice o priznani pravici do uporabe 
znakovnega jezika, pridobijo računalnike in mobilne 
telefone. Skrajšala se je tudi doba uporabe s 5 let na 4 
leta za računalniške in mobilne naprave.

Vlogo lahko upravičenci oddajo na obrazcu na kateri 
koli upravni enoti ali krajevnem uradu.

Pripomoček oziroma prilagoditev se (so)financira 
praviloma v višini 85 % vrednosti, ki so določene v 
Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, 
pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.

Upravičenci na upravni enoti skupaj z odločbo 
prejmejo tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno 
sredstvo«. Upravičenci lahko nabavijo pripomoček 
oziroma uveljavljajo prilagoditev vozila pri katerem koli 
dobavitelju/izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa morajo, da 
unovčijo vrednotnico, ki so jo prejeli, v roku 1 leta od 
izdaje.  

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za 
osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za 
osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem 
vozičku, če se vozila uporabljajo za prevoz oseb, pri 
katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 
80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi 
izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali 
medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 
60 % vojna invalidnost ali oseb, ki so popolnoma izgubile 
vid na obeh očesih.

Upravičenec mora k vlogi priložiti odločbo, izdano 
na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
oziroma odločbo, izdano na podlagi predpisov o vojnih 
invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne 
zdravniške komisije. Upravičenec pa je tudi oseba z 
zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno 
prizadetostjo, ki ji je priznana invalidnost po predpisih 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb. Za polnoletne osebe se oprostitev uveljavlja na 
podlagi odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu 
s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno 
prizadetih oseb, za mladoletne osebe pa na podlagi 
odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane 
na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna 
enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Polnoletna oseba lahko uveljavlja oprostitev plačila 
letne dajatve za eno vozilo, ki je registrirano nanj 
ali njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega 
partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Mladoletna 
oseba pa lahko uveljavlja oprostitev plačila za eno vozilo, 
registrirano na svoje ime ali  zakonitega zastopnika, 
pri katerem ima ta oseba stalno prebivališče. Vloga, 
za katero se upravna taksa ne plača, se lahko poda pri 
Upravni enoti Žalec ali na Krajevnem uradu Vransko, 
lahko pa tudi pri nosilcu javnega pooblastila (npr. 
organizaciji, ki opravlja tehnične preglede), ki to vlogo 
nato pošlje v pristojno reševanje upravni enoti.

Upravna enota Žalec je pristojna tudi za priznavanje 
pravic po Zakonu o vojnih invalidih, ki so vojaški vojni 
invalidi, vojaški mirnodobni invalidi, civilni invalidi vojne 
in pod določenimi pogoji tudi njihovi družinski člani. 
Uveljavljajo lahko npr. invalidnino, dodatek za pomoč 
in postrežbo, zdravstveno varstvo, invalidski dodatek, 
družinski dodatek itd., več o tem pa kdaj drugič.

Ne spreglejte
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PRIREDITVE V OBČINI TABOR

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

5. 12. 2019
18.00

PRIHOD MIKLAVŽA IN 
OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA

KUD SVOBODA PREBOLD »LE KJE SI, MAMI?«

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

KD I. Cankar Tabor (031 692554)
 in Društvo žena in deklet Občine Tabor (031 762 324)

7. 12. 2019
10.00-17.00 MIKLAVŽEV TURNIR V NAMIZNEM TENISU Dom krajanov Tabor,

telovadnica
ŠD Tabor, Sekcija namizni tenis 

(041 767 883)

11. 12. 2019
9.00-10.00

KROŽEK 
BIODINAMIČNO KMETOVANJE

Občina Tabor,
sejna soba

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Žalec
(041 498 266)

14. 12. 2019
8.00-13.00

SEJEM STARODOBNIKOV, 
DELOV IN OPREME

Inotrak, d. o. o.
Kapla 16

Steyr klub Savinjske doline
(041 620 270)

17. 12. 2019
18.00-19.00

PRAVLJIČNA URICA 
S POUSTVARJANJEM Občinska knjižnica Tabor

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
 (03 712 12 52)

17. 12. 2019
19.00

TRADICIONALNI DECEMBRSKI 
TURNIR TROJK V KOŠARKI

Dom krajanov Tabor,
telovadnica

ŠD Tabor, Sekcija košarka
(031 895 542)

20. 12. 2019
16.00 ZIMSKA PLESNA PRAVLJICA Dom krajanov Tabor,

telovadnica

KD I. Cankar Tabor,
Plesna sekcija 
(040 471 051)

21. 12. 2019
9.00-12.00

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJE LAZNIK IN
BOŽIČNO-NOVOLETNA TRŽNICA TD GUŠT

Stara štala in dvorišče 
Kmetije Laznik

Adi Laznik
(041 543 396)

25. 12. 2019
00.00 POGOSTITEV OB POLNOČNICI pri cerkvi sv. Jurija ob Taboru Društvo podeželske mladine Tabor 

(070 321 516)

25. 12. 2019
16.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI POHOD 
NA KRVAVICO IN ZAJČEVO KOČO

izpred stare šole Loke ali iz 
Ojstrice

Planinsko društvo Tabor
(031 604 429)

26. 12. 2019
18.00

PRAZNIČNI KONCERT 
TABORSKIH PEVSKIH ZBOROV

Župnijska cerkev 
sv. Jurij ob Taboru

Pevsko društvo Tabor
(041 657 580)

28. 12. 2019
19.00

PREDNOVOLETNI PLES
Z ANSAMBLOM ZAKA PA NE

 Pod Kozolcem pri ribniku
Miklavž pri Taboru 

Hiša Lisjak
(051 365 040)

                   "Pesem je končana, toda melodija odzvanja dalje."  
                                                                        Irving Berlin 

                                                  
   

 
 

 

Poslovil se je Janez - Ivan Brišnik, leta 2008 prejemnik grba Občine Vransko za 
življenjsko delo na področju družbenih dejavnosti. 

Janez - Ivan Brišnik se je rodil 29. 2. 1928 v Prekopi. Bil je dolgoletni predsednik 
Krajevne skupnosti Vransko, Prostovoljnega gasilskega društva Prekopa-Čeplje-Stopnik in 
Kulturnega društva Vransko.  

Še posebej ga je odlikovala skrb za kulturno dediščino. Tudi po njegovi zaslugi so številne 
mojstrovine človeške ustvarjalnosti v naši občini lepo ohranjene.    

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

 Ne spreglejte
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DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR

30. 11. 2019
9.00-18.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749, 041 919 829)

1. 12. 2019
9.00-13.00

SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME IN 
ADVENTNA TRŽNICA Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749, 041 919 829)

3. 12. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

3. 12. 2019 
11.00-15.00

Ta veseli dan kulture 2019
BREZPLAČEN OGLED SCHWENTNERJEVE HIŠE IN 

RAZSTAVE ACA MARKOVIČA
Schwentnerjeva hiša ZKTŠ Vransko

(041 919 829)

5. 12. 2019
17.00

SREČANJE SV. MIKLAVŽA Z OTROKI V ŽUPNIJSKI 
CERKVI NA VRANSKEM cerkev sv. Mihaela na Vranskem Župnija Vransko

(031 227 694)

7. 12. 2019
10.00

TRADICIONALNI MIKLAVŽEV TURNIR 
V ODBOJKI ZA ŽENSKE Športna dvorana Vransko Športno društvo Vransko

(031 283 113)

7. 12. 2019
10.00

Otroški abonma in izven
SEDEM KUR IN LISICA Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

7. 12. 2019
19.30

Gledališki abonma in izven
DRUŽINSKE ŠTORJE OD ZMAGOTA IN VITORJE Kulturni dom Vransko ZKTŠ Vransko

(031 210 298)

10. 12. 2019
18.00    BOŽIČNO-NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA Občinska knjižnica Vransko Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

15. 12. 2019
16.00

Snemanje TV-oddaje
S POLKO IN MAJOLKO V NOVO LETO Kulturni dom Vransko Društvo Kronos

(070 772 260)

17. 12. 2019
10.00 BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA Naš dom Občinska knjižnica Vransko

(03 703 12 80)

18. 12. 2019 
17.00

Otroška predstava z obdarovanjem 
za zaključene skupine

ŠKRATJA HIŠICA
Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

21. 12. 2019
5.00

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET V 
MOKRINE/NASSFELD odhod s parkirišča ŠD Vransko ZKTŠ Vransko

(041 238 749)

21. 12. 2019
19.00

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
SPEVOIGRA DOBER VEČER, BOGDAJ Kulturni dom Vransko Občina Vransko

(03 703 28 00)

24. 12. 2019
18.00
 23.00

ŽIVE JASLICE pred cerkvijo sv. Mihaela 
na Vranskem

Folklorno društvo Vransko, Župnijska Karitas Vransko, 
Občina Vransko

(041 270 546)

25. 12. 2019
17.00 BOŽIČNI NOČNI POHOD NA ČRETO start pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

29. 12. 2019
17.00 PESEM ZA OBNOVO ŽUPNIJSKE CERKVE cerkev sv. Mihaela na Vranskem Župnija Vransko

31. 12. 2019
8.00 SILVESTRSKI POHOD zbor pred občinsko stavbo Planinsko društvo Vransko

(041 464 185)

PRIREDITVE V OBČINI VRANSKO

Rdeči križ Slovenije po Zakonu o Rdečem križu Slovenije med drugim organizira tečaje in izpite iz prve pomoči in o tem izdaja 
listine in potrdila. To dejavnost izvajajo tudi drugi, ki delujejo v nasprotju z zakonom.

 
Tečaje in izpite iz prve pomoči morajo pred začetkom vožnje v avtošolah opraviti vsi bodoči vozniki motornih vozil, vsakih 5 let pa 

tudi zaposleni v organizacijah. To dejavnost opravljajo tudi ostala podjetja, kar je v nasprotju z zakonom in kaznivo. Ustreznost 
izdanih potrdil nadzira inšpektorat za delo, ki organizacijo, v kateri zaposleni niso opravili tečajev in izpitov iz prve pomoči v RKS, 

kaznuje.
  

V okviru Rdečega križa Slovenije izvaja tečaje in izpite 56 območnih združenj, na našem območju RKS – Območno združenje Žalec.

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE JE EDINI, KI IZDAJA VELJAVNA POTRDILA 
O OPRAVLJENIH TEČAJIH IN IZPITIH IZ PRVE POMOČI
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NA BOŽIČNI VEČER, 24. decembra 2019, 
VAS VABIMO  

PRED ŽUPNIJSKO CERKEV NA VRANSKEM  
NA OGLED ŽIVIH JASLIC 
(zgodba Jezusovega rojstva). 

 
Uprizoritvi bosta ob 18. in 23. uri. 

 
Pogreli se boste lahko ob kuhančku in pecivu. 

* Občina Vransko   * Folklorno društvo Vransko     
* Župnija Vransko 


